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MEMÒRIA  
 

1. DADES GENERALS  

 
 
1.1. TIPUS D’INTERVENCIÓ 
 
Projecte de millora de la zona d’esbarjo de l’Escola Pilarín Bayés. 
 
1.2. EMPLAÇAMENT 
 
La intervenció afecta al pati de l’Escola Pilarín Bayés, situat al Carrer Sant Ramón s/n de 
Sant Quirze del Vallés (Les Fonts). 
 
1.3. PROMOTOR 
 
Ajuntament de Sant Quirze del Vallés 
 
1.4. AUTORS DEL PROJECTE 
 
Susana Rodríguez Salgado, arquitecta col·legiada nº 30.049/7 

SRS Arquitectura y Urbanismo, S.L.P. 
Adreça: C/ Ferran Casablancas, 67 4º 2ª 

08201 Sabadell 
Telèfon:  606 057 022 -  937 857 288 
e-amil:  susana@srsarquitectura.es 

 
 
2. INFORMACIÓ PRÈVIA 

 
2.1. ANTECEDENTS I CONDICIONANTS 
 
En els darrers anys s’han dut a terme actuacions a diferents zones del pati amb la finalitat 
de millorar l’accessibilitat,  la mobilitat i la seguretat dels alumnes. 
 
El projecte plantejat respon al document de “millores de les zona d’esbarjo de l’escola 
Pilarín Bayés”, redactat pel propi consell escolar al setembre de 2018. 
 
Les limitacions d’espais de joc, d’aprenentatge, de manca de racons tranquils, ombra, 
etc., fan augmentar notablement la conflictivitat entre els infants que fugen de la 
monotonia. Per tot això, es pretén transformar aquest pati en un pati que ofereixi moltes 
possibilitats i afavoreixi diferents aspectes. 
 
El projecte s’ha redactat sense disposar d’aixecament topogràfic, per la qual cosa, es fa 
necessari disposar d’un plànol topogràfic de detall de la zona en coordenades UTM 
abans d’iniciar les obres per tal de verificar totes les proposades.   
 



   
 

 

 

2.2. PLANEJAMENT VIGENT 
 
La normativa urbanística qualifica la zona afectada com a Dotacions comunitàries 
Docents (Dd) amb ús educatiu segons el Pla General d’ordenació de Sant Quirze el Vallés 
- Text Refós de l’any 2000. L’àmbit no afecta a altres zones o sistemes. 
 
2.3. BASES DEL PROJECTE 
 
L’encàrrec consisteix en la millora de la zona d’esbarjo de l’Escola Pilarín Bayés, mantenint 
en general la secció actual dels patis i millorant l’accessibilitat i la qualitat de l’espai. 
 
El projecte dóna resposta a la reunió de Consell Escolar on es va posar de manifest per 
consens la necessitat de realitzar millores a les zones d’esbarjo de l’Escola Pilarín Bayés. 
D’aquella reunió s’estableix l’acord de realitzar un full de ruta acordat per tota la 
comunitat educativa amb la finalitat d’aconseguir que qualsevol actuació de millora sigui 
realitzada respectant els objectius i la voluntat que proposa el document. 
 
Es proposarà una actuació de caire unitari que prengui com a referència els criteris 
descrits a continuació i les actuacions anteriorment realitzades a la zona. 
 
El criteris de l’actuació pretenen millorar la convivència dels alumnes durant l’hora 
d’esbarjo: 

- Ampliar la superfície útil de la zona d’esbarjo de l’escola degut a l’augment 
d’alumnes en els darrers anys. Es crearan espais de jocs, d’estada i descans vinculats 
a les zones existents.  

- Millorar la seguretat del pati, refent els paviments i garantint l’accessibilitat i mobilitat. 
- Enriquir les zones de pati per diversificar els jocs, potenciar l’estimulació i donar 

oportunitats als interessos i necessitats de tots els alumnes. S’inclouran noves zones de 
jocs per desenvolupar tot tipus d’activitats de psicomotricitat, esport, experimentació, 
observació, imaginació, col·laboració, construcció...  

 
2.4. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
GENERAL 
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme 
(DOGC núm. 5686 de 5/8/2010) 
-Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats 
-Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 
(DOGC 02/12/2003) 
-Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
-Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
-LLEI 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Reial Decret 1627/1997 



   
 

 

 

-Normes Tecnològiques de l’Edificació 
-Codi Tècnic de l’Edificació, RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
-Llei 7/1993, del 30 de setembre, de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
-Ley 16/1985, de 25 de junio (BOE del 29), del Patrimonio Histórico Español 
Modificació de l’article 32.2, per Ley 50/1998, de 30 de desembre 
Derogació de l’article 71 i disposició transitòria quarta, per Ley 43/1995, de 27 de 
desembre 
Modificació de la disposició adicional novena i pròrroga del termini de la disposició 
transitòria cinquena per Ley 42/1994 de 30 de desembre 
Modificació de l’article 73, per Ley 30/1994, de 14 de novembre 
Modificació de la disposició adicional novena, per Ley 21/1993 de 29 de desembre 
Modificada per la Ley 33/1987, de 23 de desembre 
-Desenvolupament parcial de la Ley 16/1985 pel real Decreto 111/1986 de 10 de gener 
(BOE del 28) 
Modificada  pel real Decreto 64/1994, de 21 de maig 
Modificació de l’apartat C, de l’article 10, per Real Decreto 582/1989, de 19 de maig 
-Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny (BOE del 30), d’avaluació d’impacte 
ambiental 
-Reglament per a l’execució del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny, 
d’avaluació d’impacte ambiental, aprovat pel Real Decreto 1131/1988, de 30 de 
setembre (BOE del 5 d’octubre) 
-Decret 114/1988, del 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental 
-Real Decreto 1317/1989, de 27 d’octubre (BOE del 3 de novembre), pel que s’estableixen 
les unitats legals de mesura. 
Modificat annex per Real Decret 1737/1997 
-Ley  31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE 10 de 
novembre de 1995 
-Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE 23 de abril de 1997 
-EHE-08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. R.D.1247/2008 (BOE núm.203, 
18/07/2008) 
-Orden Circular 314/90 T y P de 28 d’agost sobre “normalización de los estudios 
geológicos-geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos” 
 
JOCS INFANTILS  
-UNE-EN 1176-1: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: requisitos generales 
de seguridad y métodos de ensayo”. 14 enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3  
-UNE-EN 1176-2: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 2: requisitos de 
seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para columpios”. 14 enero de 
2009 AEN/CTN 172/SC3  
-UNE-EN 1176-3: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 3: requisitos de 
seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para toboganes”. 14 enero de 
2009 AEN/CTN 172/SC3  
-UNE-EN 1176-4: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 4: requisitos de 
seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas”. 14 enero de 
2009 AEN/CTN 172/SC3  
-UNE-EN 1176-5: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: requisitos generales 
de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para carruseles”. 14 
enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3  
-UNE-EN 1176-6: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 6: requisitos generales 
de seguridad y métodos de ensayo complementarios y específicos de balancines”. 14 
enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3  



   
 

 

 

-UNE-EN 1176-7: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: guía para la 
instalación, inspección, mantenimiento y utilización”. 14 enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3  
-UNE-EN 1176-11: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 11: Equipamiento de 
las áreas de juego. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo suplementarios 
específicos para redes tridimensionales”. 14 enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3  
-UNE-EN 1177: 2009 “Revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes de 
impactos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”. 14 enero de 2009 AEN/CTN 
172/SC3  
-UNE-EN 12572-2:2017 “Estructuras artificiales de escalada. Parte 2: Requisitos de seguridad 
y métodos de ensayo de los muros de escalada” 
-UNE 147101: 2000 IN. (Guia d‟aplicació de la UNE-EN 1176-1). 
-UNE 147102: 2000 IN.(Guia d‟aplicació de la UNE-EN 1176-7).  
-UNE 172001: 2004 IN. Señalización en las áreas de juego.  
-UNE 147103: 2001 “Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre”. 
 
Senyalització 
-Orden Circular 325/97 T 
-Orden circular 371/95 T y P, barreres de seguretat 
-Orden Circular 309/90 C y E, del 15 de gener, sobre fites d’aresta 
-Orden Circular 304/89 MV, del 21 de juliol, sobre projectes de marques vials 
-Orden Circular 301/89 T, sobre senyalització d’obres 
-“Recomendaciones para la señalización informativa urbana” publicades el novembre 
de 1995 per la Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de españa (AIMPE) 
-Norma 8.1-IC “Señalización vertical” del 28 de desembre de 1999 
-Norma 8.2-IC sobre “marcas viales” aprovada per Orden Ministerial, de 16 de juliol de 
1987 (BOE del 4 d’agost i el 29 de setembre) 
-“Catálogo de señales de circulación” publicat el novembre de 1986 

 
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
-Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 
12/06/1992) 
-Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya 
pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 
120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
-Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
-Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
-Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 
la calidad del agua i el consumo humano. (BOE 21/02/2003) 
-Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà. 
(DOCG de 5/12/1998) 
-Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01) 
-Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (GOGC 22/07/99) 
-Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 
de abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
-Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
-Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 



   
 

 

 

 
Hidrants d’incendi 
- CTE DB SI, Seguridad en caso de incendio 
-Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra incendios” (BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
-DECRET 135/1995 de 24 de març de desplegament de la llei 20/1991 de 25 de novembre. 
Contadores de agua fria . O.28/12/88 (BOE:6/3/89) 
-Pliego de prescripciones tecnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua 
O.28/7/74 (BOE núm.236 y 237 02 y 03/10/74)   

 
XARXES DE SANEJAMENT 
-Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
-Real Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables 
al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995)  
-Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
 Àmbit municipal o supramunicipal: 
 
Drenatge 
-Orden circular 322/97 de 24 de febrer dobre “Ligantes bituminosos de reología y mezcla 
bituminosas discontínuas en caliente para capas de pequeño espesor” 
-Orden circular 308/89C y E, del 8 de setembre, sobre recepció definitiva d’obres, en la 
qual es fixen criteris sobre regularitat superficial 
-Instrucción 4.1-IC sobre “obras pequeñas de fábrica”, aprobada por Orden Ministerial de 
8 de julio de 1964 (BOE 11de enero de 1965). 
“Colección de pequeñas obras de paso” 4.2-IC aprobada por Orden Ministerial de 3 de 
junio de 1986 (BOE del 20) 
Instrucción 5.2-IC sobre “drenaje superficial” aprobada por Orden Ministerial de 14 de 
mayo de 1990 (BOE del 23) 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA  
Sector elèctric 
-Llei 54/1997 del Sector elèctric 
-Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 
comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) 
-Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 
elèctric. (DOGC 18/12/2001) 
  
Alta Tensió 
-Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. (BOE núm. 
311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969 
-Circular 4/87 DGTSI “Aclariment dels articles 32 i 35 del Reglament de línies elèctriques 
aèries de alta tensió en relació al seu pas per les proximitats d’edificis, construccions i 
zones de risc específic”.  
(Circular de la Direcció General de Treball i Seguretat Industrial de 21/01/1987) 
  
Baixa Tensió 
-R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE 
núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 



   
 

 

 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas  
-Normes de les companyies subministradores de fluids elèctric 

 
Centres de Transformació 
-Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” . (BOE núm. 288 de 
1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 
-Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, 
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación”. (BOE núm. 183 de 01/08/1984) 
-Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE 
núm. 152 de 26/06/1984) 
-Especificacions tècniques de companyies subministradores 

  
Enllumenat públic 
-Real Decreto 1890/2008, 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a 
EA-07 
-Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC 12/06/2001) 
Decret 82/2055, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei 6/2001 
-R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-
BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002) 
-Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
-Especificacions tècniques de les Companyies 

 
JARDINERIA 
-Ordenança General del Medi Ambient urbà. Titol VIII. Zones naturals i espais verds. B.O.P. 
núm. 143, 16/06/1999 (correccions publicades als B.O.P. 160, 180, 57) 
-Normes UNE 
-Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme.  

-Implantació del material vegetal. Treballs de plantació. 
-Subministrament del material vegetal. Qualitat general 
-Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca 

-Lleis, regles i normativa en general, sobre Seguretat i Higiene en el treball  
-Plec de condicions particulars i/o específiques del projecte 
-Instrucción 7.1-IC sobre “plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras”, 
aprovada per Orden Ministerial, del 21 de març de 1965 (BOE del d’abril) 
 

 



   
 

 

 

3. DESCRIPCIÓ DEL PATI EN EL SEU ESTAT ACTUAL 

 
L’escola està situada a Les Fonts, un nucli de població del Vallès Occidental situat al sud 
de Terrassa a la Vall de la riera de Rubí. Actualment, el barri de les Fonts pertany als 
municipis de Terrassa i Sant Quirze del Vallès quedant aïllat dels seus nuclis urbans entre 6 i 
12 km respectivament. 
 
L'escola Pilarín Bayés és una escola pública que pertany al Departament d'Educació de 
la Generalitat de Catalunya i que imparteix els nivells educatius d'infantil i primària. 
Actualment és una escola de dues línies amb uns 450 alumnes aproximadament. 
 
El solar de l’escola té una superfície 7.419m2 segons cadastre 9676801DF1997N0001KZ, 
amb una superfície exterior total destinada a pati de 4.781m2 
 
Actualment disposa de dos edificis principals, més dos altres annexats i un prefabricat. 
 

 
 
La situació actual del pati de l’escola és poc estimulant, només permet activitats 
monòtones i repetitives amb poques possibilitats d’aportar nous aprenentatges i 
experiències. Manca d’ombra ja que no hi ha un espai on els infants puguin refugiar-se de 
l’intens sol durant els mesos més calorosos del curs. 
 
L’àmbit del pati de Cicle Mitjà i Superior (CM i CS) presenta a l’actualitat diversos 
problemes degut a la evolució dels usos que han esdevingut en una degradació de 
l’espai. Podem resumir la problemàtica i condicionants de la zona en els següents punts: 
 



   
 

 

 

- La pista inferior queda delimitada per una de les edificacions principals, actualment 
hi ha canastres de basquet i consta d’una reixa de desguàs mal fixada en diversos 
punts. A ambdós costats hi ha arbrat.  

- L’accés a les construccions auxiliar dels vestuaris i la biblioteca es realitza mitjançant 
rampes i escales. La rampa on hi ha la font del pati és motiu de relliscades degut a la 
acumulació d’aigua i sorra.  

- La pista superior, darrera les construccions auxiliars, amb porteries de futbol.  
- L’espai darrera de la construcció prefabricada (biblioteca) actualment hi ha arbrat, 

per esta desaprofitat.  
- A nivell inferior, a la cota de l’edificació principal de CM, hi ha dos parterres amb 

vegetació que no poden utilitzar els alumnes per motius de seguretat. 
- El pati d’educació infantil queda a l’altre costat de l’edificació principal, al costat del 

carrer Sant Ramon,  
 
 
4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

 
4.1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Tot complint els criteris de l’actuació podem resumir els objectius del projecte en: 
1. Ampliar la superfície útil de la zona d’esbarjo 
2. Millorar la seguretat  
3. Enriquir les zones de pati per diversificar els jocs 
4. Millorar la convivència dels alumnes  
 
4.2. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
La proposta de millora parteix dels criteris descrits amb anterioritat prenent com a base la 
topografia actual, endreçant i completant els espais per garantir l’ús adequat .  
 
Analitzades les problemàtiques del carrer, la proposta parteix de la voluntat d’incidir en 
aquells aspectes que més preocupen i que es detecten, així mateix, com els aspectes a 
solucionar des del punt de projecte global d’escola.  
 

- Adequació dels parterres 
S’elimina el talús per tal d’aconseguir una zona a la mateixa cota que el pati de CM i 
CS. Es construiran nous murs de contenció que s’aprofitaran per a instal·lar una zona 
de rocòdrom. S’instal·la una pèrgola de fusta per tal de crear espais en ombra, i sota 
d’aquesta es preveu la col·locació de taules de pícnic. 
 

- Pavimentació de la pista inferior  
Ampliació de la pista inferior per tal de disposar de una pista reglamentaria (32x19m), 
trasplantant els arbres a la nova zona de jocs. Es reubicarà la canal de desguàs, que 
delimitarà la zona pavimentada amb peces de formigó calorejat i la pista.  
A la mateixa cota, darrera un dels parterres, es reserva un espai per a poder pinar 
jocs al terra.  
La pista limitarà amb l’accés del passeig de la riera mitjançant una zona de talús 
amb terra vegetal i arbusts.  
 

- Adequació de l’accés als vestidors i la biblioteca  



   
 

 

 

Es crea un recorregut accessible des de la pista inferior als vestuaris mitjançant una 
rampa amb el 6% de pendent. Per tal d’ampliar l’accés a ambdues construccions 
s’instal·la unes grades que serviran d’escala alhora que podran ser utilitzades com a 
zona d’espera o d’explicacions a la classe d’educació física.  
 

- Substitució de la pista superior per zona de jocs amb sorra.  
S’habilita una zona de jocs amb paviment de sorra on realitzar activitats actives per 
als alumnes. S’hi trasplantaran els arbres de la pista inferior per tal de crear espais en 
ombra que afavoreixen la utilització d’aquesta zona a l’estiu.  
 

- Aprofitar l’espai darrera de la construcció prefabricada.  
Tota aquesta zona tindrà paviment de sorra i s’aprofita la façana de la construcció 
prefabricada per a col·locar jocs d’experimentació.   
 

- Tancar amb portes l’espai entre les dues construccions auxiliars 
Per tal d’evitar que els alumnes utilitzin aquest espai residual com a deixalleria, es 
tanca amb dues portes metàl·liques, de tal manera que podrà utilitzar-se com a petit 
magatzem a l’aire lliure.  
 

- Nou accés mitjançant rampa des del Passeig del Ferrocarril a la cuina.  
Per tal de reduir l’ús de la porta nª1 del carrer Sant Ramón, es crea un nou accés per 
a les empreses externes de menjador. S’obre una porta al Passeig del Ferrocarril, que 
mitjançant porter automàtic i una rampa, dona accés a la zona de cuina.  
 

- Instal·lació de dipòsit d’aigües pluvials.  
Aprofitar la intervenció per instal·lar un dipòsit soterrat d’acumulació d’aigües pluvials 
recollides en el pati, per la seva connexió amb el sistema de reg actual.  

 
4.3. MOBILIARI URBÀ  
 
A la zona de jocs, s’hi col·locaran jocs que fomentin la psicomotricitat, esport, 
experimentació, observació, imaginació, col·laboració, construcció... El projecte fa un 
seguit de propostes, tot i que alhora de la instal·lació s’haurà de consensuar amb l’equip 
docent. Els jocs infantils es col·locaran respectant les zones d’afectació d’aquests, i 
seguint les indicacions del fabricant.  
 

 
Sorral de MILANTA o equivalent          Muntanya de neumàtics de MILANTA o equivalent 



   
 

 

 

 

 
Xilòfon de canonades de     Multijoc Robina-Origin 
MILANTA o equivalent      de PROLUDIC o equivalent   
 
El projecte contempla la col·locació de 6 taules de pícnic i dos bancs. També s’ha previst 
la recol·locació de dos aparcaments per 3 bicicletes cadascun.  
 
A la zona dels antics paterres es col·locarà una pèrgola de fusta per tal de crear espais 
d’ombra a l’estiu.  
 
A continuació i aprofitant el mur de formigó, s’instal·larà un rocòdrom d'altura de 2,20m, 
mitjançant preses ancorades directament a la paret, que tal com marca la normativa EN 
12572, no obliga a l'ús de sistemes anticaigudes (cordes o anticaigudes retràctils), arnesos, 
etc. fent d'aquesta manera que l'accés dels alumnes i el professorat a l'activitat no sigui 
complex ni amb la necessitat d'utilitzar material extra. Així mateix, i en compliment amb el 
que marca la normativa europea EN 12.572-2 en el seu punt 4 "Requisits de seguretat" 
respecte a l'obligatorietat d'incorporar un sòl tou de seguretat, s’utilitzarà 50cm de sorra 
(mentre que a la resta d’espais el gruix de sorra serà de 30cm).  
 

  
Rocòdrom de GECKO WALLS o equivalent 
 
Abans d’iniciar les obres es demanarà a totes les empreses subministradores les fitxes 
tècniques i els requisits necessaris per a la correcta instal·lació dels jocs infantils 



   
 

 

 

4.4. JARDINERIA 
 

Actualment es poden trobar a l’àmbit diferents arbres repartits per la zona, gran part  
situats a la pista inferior del pati de CM i CS. 
L’adaptació de la proposta permetrà la conservació de la major part de l’arbrat 
principal, únicament 15 hauran de ser trasplantats degut a la nova zonificació d’espais.  
 
Es proposen especies de diferent coloració i èpoques de floració, per donar una gamma 
de colors àmplia durant un llarg període de temps. També es trien les especies en funció 
de la zona a on s’han d’ubicar. 
Així a les zones d’estada es col·loquen arbres de forma ampla i fulla caduca, que donin el 
màxim d’ombra a l’estiu però no treguin el sol a l’hivern. Al costat del mur de la tanca del 
límit oest, es proposen arbres piramidals, amb una coloració característica a la tardor i de 
poca densitat.  
Respecte als arbustos, es proposa col·locar grups de plantes vivaces de fulla perenne 
principalment a la part baixa dels talussos de terres que hi ha al costat de les rames 
d’accés al pati. La idea es que aquestes plantes facin de barrera visual de la rampa  
contenint les terres dels talussos.  
 
ARBRES: 
 

- Mellia Azederach (Mèlia) de la família de les meliaceas, és un arbre caducifoli de 
mida mitjana, de 8 a 15 m d'alçada, amb el tronc recte i curt; la copa aconsegueix 
els 4 a 8 m de diàmetre, en forma de para-sol. 

- Liquidambar  Styraciflua (Liquidàmbar americà), es un arbre de fulla caduca i 
forma cònica que pot arribar a tenir alçades de entre 15 a 20 metres i diàmetres de 5 
a 7 metres. 
 

 
Mellia Azederach 

 
Liquidambar Styraciflua 
 
 



   
 

 

 

ARBUSTOS: 
 

- Pennisetum Orientale de la família de Germinea, planta que pot aconseguir 70cm 
d’alçada, fulles caduques, llargues i fines.  

- Pennisetum Rubra de la família de Germineas, planta que pot aconseguir 1,20 m 
d’alçada, fulles caduques, llargues i fines. 
 

 
Pennisetum Orientale 
 

 
Pennisetum Rubra 
 
PLANTACIÓ I TRASPLANTAMENT 
 
El trasplantament, replantació i plantació es farà a l’època adequada per a cada 
espècie. S’evitarà fer-ho en temps de glaçades, de vents forts, de pluges abundants, o 
amb temperatures molt altes, en el cas d’arbrat i arbustos preferentment a la tardor o 
primavera 
Es preveu el subministrament dels arbres amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica o 
guix. La dimensió del pa de terra haurà de ser proporcionat a les dimensions de la part 
aèria de l’arbre, i haurà de ser compacte. 
Es substituirà la totalitat de terres en el moment de la plantació 
Es comprovarà la permeabilitat del sol, que permetrà l’aprofitament real de l’aigua de 
rec i l’oxigenació del sistema radicular, els sòls han de permetre la infiltració de l’aigua  
una velocitat més gran que 6 cm/h.  
Es col·locarà escorça de pi per l’encoixinament a l'escocell.  
 
REG 
 
El sistema de reg utilitzat serà per degoteig, consistent en una canonada de polietilè amb 
degotadors compensats inserits a distàncies variables. 
La instal·lació de reg serà subministrada a partir de la xarxa existent, aprofitant la seva 
instal·lació elèctrica i programador per controlar automàticament l’hora de posada en 
marxa, els dies de reg, i el temps de reg i sectors. 



   
 

 

 

 
 
 
Els aspectes principals a tenir en compte son: 

- Les canonades i cablejat hauran de discórrer a una fondària de 50 cm. 
- La rasa tindrà unes dimensions mínimes de 20 cm d’ample i 50 cm de fondària fins la 

generatriu superior del tub. Un cop oberta la rasa, es regularitzarà el fons amb una 
base de sorra (sauló), per a seient de la canonada de 15 cm. A continuació es 
procedirà a la col·locació de la canonada i es recobrirà amb una capa de 15 cm. 
de sorra (sauló), per evitar que qualsevol element (pedres, etc,....) toqui la canonada 
i seguidament es procedirà al farcit de la rasa. Quan en una mateixa rasa s’ubiquin 
diferents canonades o conduccions elèctriques, aquestes estaran separades entre 
elles uns 10 cm, per facilitar reparacions posteriors 

- En zones de paviment dur, com poden ser aglomerats, panots, peces 
prefabricades,etc. es col·locaran passa tubs, amb el doble de diàmetre interior que 
el de les canonades, amb pericó de registre per cada 40 m de distància, com a 
màxim, de la mateixa manera que en corbes tancades i accessoris. 

 
Durant el procés de l’obra es realitzaran els següents assajos: 

- Assaig mitjançant anàlisi d’una mostra representativa de les terres de jardineria 
- Assaig de pressió interior de les canonades de reg 
- Assaig d’estancament de les canonades de reg 

 
 
4.5.  DIPÒSIT D’AIGÜES PLUVIALS 
 
L'aigua recollida en aquest dipòsit es farà servir per al reg de les zones verdes i arbres de 
la pròpia escola.  
Aquest dipòsit ha de comptar amb els següents elements:   

- un sobreeixidor d’un diàmetre igual o superior al diàmetre de la canonada d’aigua 
d’entrada, situat a una cota inferior a l’entrada d’aigua. El sobreeixidor caldrà que es 
connecti a la xarxa o sistema d’evacuació d’aigües pluvials. Sempre quedarà 
condicionat al diàmetre de connexió a la xarxa de pluvials del carrer. 

- disposarà d’una alimentació des de la xarxa municipal d’abastament per a casos en 
que el règim pluviomètric no garanteixi el reg durant l’any. La connexió des de la 
xarxa municipal no pot entrar en cap cas en contacte amb el nivell màxim del dipòsit 
i cal vigilar les seves condicions sanitàries. 

- un equip de bombeig que proporcioni la pressió i el cabal necessari per a cada ús. 
- un recobriment d’obra que li serveixi de protecció i en garanteixi l’estat. 
- una derivació prèvia al dipòsit, deflector o entrada anti-turbulència d’aigua. 
- s’instal·larà un sifó de protecció a la sortida d’aigua, per evitar la possible 

contaminació d’aquesta per insectes o altres petits animals que pogueren reduir la 
qualitat de l’aigua. 

- per extraure aigua del dipòsit serà necessari un dispositiu de succió flotant connectat 
a la bomba d’impulsió. 

 
RECOMANACIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ 
Advertències generals 

- No omplir l'equip amb aigua fins que aquest es trobi correctament col·locat i ancorat 
en el fossat 

- L'equip no ha de reposar sobre superfícies discontínues 



   
 

 

 

- L'ompliment accidental d'aigua al fossat sense l'equip ancorat i sense haver finalitzat 
les tasques de enterrat pot provocar el trencament de l'equip. 

Manipulació  
- La descàrrega i manipulació s'ha de fer mitjançant eslingues, cintes de material 

sintètic, abraçant el dipòsit en tot el seu perímetre. Les eslingues han de ser planes i 
amb una amplada mínima de 80 mm. 

- Les eslingues per a la manipulació dels equips hauran de complir amb les normatives 
EN 1492-1:2001+A1:2009, UNE-EN 1492-2:2001+A1:2009, UNE-EN 1492-4:2005+A1:2009. 

 

 
 

Excavació del fossat 
- La longitud i amplada del fossat han de ser aquelles que respectin una distància 

mínima de 400 mm entre l'equip i la paret del fossat. 
- La profunditat de la fossa ha de ser la següent: 

Profunditat = Capa de tot-u (si s'exigeix per la mala qualitat de el terreny) + Capa de 
formigó pobre (si es prepara tot-u) + Llosa de formigó + Alçada de l'equip + Distància 
entre equip i cota 0. 

- La distància entre l'equip (la generatriu de l'equip sense comptar les boques) i la cota 
0 (nivell de sòl) serà com a màxim 500 mm. 

- Retirar la runa de la vora de l'excavació abans de procedir amb les tasques, per 
assegurar la no contaminació del material de farciment. 

 
Llit i material de farciment 

- Tot-u: En cas que les característiques de el terreny no siguin les adequades (terrenys 
tous, argilosos, etc.) s'ha de construir una capa de tot-u de 500 mm de gruix, cobrint 
tota la superfície del fossat. 

- Formigó pobre: En cas que s'hagi col·locat tot-u, omplir amb una capa de formigó 
pobre de 50 a 100mm. La capa ha de ser plana i anivellada. 

- Llosa de formigó: Un cop sec, construir una llosa de formigó HA-25 de 300mm de gruix 
amb una armadura d'acer de 12 a 15 mm de diàmetre de barra i emparrillat de 
300x300 mm (per equips de diàmetre 2.5 m i 3 m) 
La llosa ha de ser completament plana i ha d'estar perfectament anivellada i sense 
cants tallants. 



   
 

 

 

Preparar el sistema d'ancoratge, l'altura ha de ser més gran que la capa de formigó 
pobre que es afegirà posteriorment. 

- Un cop endurida la llosa de formigó, procedir a omplir el fossat amb formigó pobre. El 
gruix d'aquesta d’uns 250-350mm 

- Col·locació de la cisterna i ancoratge: Abans de l'enduriment assecat del formigó, 
introduir l'equip en el fossat i omplir-lo amb aigua fins a una alçada igual a l'espessor 
de la capa de formigó pobre que s'acaba de preparar. 

- Formigó pobre + omplert: Omplir amb una altra capa de formigó pobre fins a arribar 
a 1/3 de l'altura de l'equip. Simultàniament omplir l'equip amb aigua fins a aconseguir 
la mateixa altura. 

- Emplenat: Un cop assecada la capa, omplir el fossat fins a nivell de el terreny amb 
sorra o graveta fina rentada, garbellada i lliure de pols, sense argila ni matèria 
orgànica i totalment lliure d'objectes pesats i gruixuts que puguin danyar el dipòsit, i 
d'una granulometria entre 4 mm i 15 mm. 

 Ancoratge 
- El dipòsit s'ancorarà mecànicament mitjançant cables d'acer, utilitzant totes les 

orelles de ancoratge disponibles, havent de complir normativa vigent UNE 12.385-1: 
2003+A1: 2008, UNE 12.385-2:2004+A1:2008, UNE-EN 12.385-3:2005+A1:2008, UNE-EN 
12.385-4:2003+A1:2008, UNE-EN 12.385-10:2004+A1:2008. 

- Els punts d'ancoratge hauran d'alinear en cada un dels costats de l'equip. 
Arquetes d'accés 

- En els dipòsits totalment enterrats cal col·locar una arqueta sobre cadascuna de les 
obertures d'accés a l'dipòsit. 

- Les arquetes no han de transmetre a les parets de l'dipòsit cap tipus de càrrega que 
pugui fer mal a elles o als l'aïllament. 
 

 



   
 

 

 

5. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 

 
NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT 
 
Normativa d’aplicació: 
- Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats. Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 61 de 11/03/2010) 
- Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. (DOGC núm. 1526 
de 4/12/1991) 
- Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-. (DOGC núm. 2043 de 
28/04/1995) 
- Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificacions. RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de 
Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 
- CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat (RD 314/2006 (BOE 
28/03/2006) i les seves modificacions) 
 
El projecte proposa mantenir la topografia actual. Es preveu però, la millora de 
l’accessibilitat i es creen itineraris adaptats en la mida de lo possible. S’eliminen les 
discontinuïtats dels paviments, sense graons ni desnivells millorant substancialment 
l’accessibilitat del pati i creant itineraris accessibles. 
 
Es crea una itinerari accessible des de la pista fins a la biblioteca i vestuaris que compleix 
els següents requisits: 

-Amplada lliure de pas no inferior a 1,50 m 
-Alçada lliure de pas no inferior s 2,20 m 
-No presenta graons aïllats ni ressalts 
-Pendent transversal màxima del 2% 
-Pendent longitudinal màxima del 6%. 

 
DOCUMENT BÀSIC DB-SE  
 
No es disposa de estudi geotècnic a l’hora de realitzar aquesta memòria valorada, per 
tant, tots els càlculs realitzats podran variar un cop s’iniciï l’obra i s’obtinguin les dades del 
terreny. 
 
BASES DE CÀLCUL 
El Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu Document Bàsic DB-SE Bases de Càlcul estableix 
els principis i els requisits relatius a la resistència mecànica i a l’estabilitat dels murs 
projectats, així com l’aptitud per al servei, inclosa la seva durabilitat. D’acord amb aquest 
document, denominarem capacitat portant a l’aptitud dels murs per assegurar 
l’estabilitat del conjunt i la resistència necessàries, intrínsecament relacionada amb els 
Estats Límits Últims. L’aptitud per al servei, per altra banda, és la que garanteix el 
funcionament de l’obra, la comoditat dels usuaris i la que manté l’aspecte visual, i es 
relaciona amb el Estat Límit de Servei 
 



   
 

 

 

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de 
fonamentació i contenció es satisfan segons els paràmetres establerts en el DB SE-C. Les 
limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE. 
Els murs projectats compleixen el requisit de seguretat estructural donant compliment a les 
exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de 
l’article 10 del CTE. 
 
Aquests requisits es satisfan segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que li 
són d’aplicació: 

DB SE Seguretat estructural 
DB SE-AE Accions a l’edificació 
DB SE-C Fonaments 
DB SE-A Acer o nova EAE “Instrucció d’acer estructural” 
DB SE-F Fàbrica 

 
Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a l’EHE-08 Instrucció de formigó 
estructural. Pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de 
construcció sismoresistent. 
 
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural 
mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit: 

- Estats Límit Últims 
- Estat Límit de Servei 
- Estat Límit de Durabilitat 

comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels 
materials i de les dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients 
parcials de seguretat) la resposta estructural no és inferior a l’efecte de les accions 
aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte 
considerades, que són: 

Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura 
Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o 
reparació de l’estructura 
Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 

 
Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les 
accions especificades en aquest apartat amb les combinacions d’accions i els 
coeficients que s’especifiquen a continuació. 
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els 
coeficients  
 
-per situacions persistents o transitòries, 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG  
  

- per situacions extraordinàries, 
i,ki,2

1i
i,Q1,k1,11,Qdj,k

1j
j,G QQAG  

  
G : coeficient parcial d'una acció permanent 
Q : coeficient parcial per a una acció variable 
Gk: valor característic d'una acció permanent 
Qk: valor característic d'una acció variable simple 
Ad: valor de càlcul acció accidental 
0,1,2 : coeficients de simultaneïtat 



   
 

 

 

 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són 
els següents: 

 Taula 4.2. Valors dels coeficients de simultaneïtat (Ѱ)   
 Cat. Ѱ0 Ѱ1 Ѱ2 

Sobrecàrrega superficial d’ús (categories segons DB-SE-AE)     
- Zones residencials A 0,7 0,5 0,3 
- Zones administratives  B 0,7 0,5 0,3 
- Zones destinades al públic  C 0,7 0,7 0,6 
- Zones comercials  D 0,7 0,7 0,6 
- Zones de trànsit i aparcament de vehicles lleugers (pes total <30 kN) E 0,7 0,7 0,6 
- Cobertes transitables  F  (1)  
- Cobertes accessibles només per a manteniment G 0 0 0 
Neu - Altituds >1000 m  0,7 0,5 0,2 
 - Altituds <1000 m  0,5 0,2 0,0 
Vent  0,6 0,5 0,0 
Temperatura  0,6 0,5 0,0 
Accions variables del terreny  0,7 0,7 0,7 
 (1)Per a les cobertes transitables s’adopten els valors corresponents a l’ús des del que s’accedeix  

 
El període de servei previst pels elements de l’estructura és l’establert en el CTE i s’han 
seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials 
estructurals emprats.  
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que 
no formen part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà 
segons les inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de 
manteniment. 
 
ACCIONS 
Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions es tindran en compte les 
accions especificades: 

Càrregues permanents (G) - Pesos propis  
 - Accions del terreny 
Càrregues Variables (Q) - Sobrecàrregues d’ús 
 - Accions sobre baranes i divisòries 
 - Reducció de sobrecàrregues 
 - Acció del vent 
 - Accions tèrmiques 
 - Càrrega de neu 
Accions Accidentals (A) - Sisme 
 - Incendi 
 - Impacte de vehicles 

 
- Incendi 
El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats 
pel DB SI, concretament segons l’annex C pels elements estructurals de formigó i l’annex 
D per els elements metàl·lics.  
Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes 
derivades de l’incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes 
que en situació permanent afectades amb els coeficients de simultaneïtat i de seguretat 
aplicables en la situació extraordinària d’incendi i que s’especifiquen en aquest apartat. 



   
 

 

 

En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció 
dels bombers.  
 
- Impacte de vehicles 
No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior, el CTE no ho prescriu a no ser que 
ho estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa. 
Donades les característiques de la construcció no s'ha tingut en compte l'impacte de 
vehicles ni des de l'exterior ni des de l'interior de la nova edificació. 
 
COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT 
-De les accions geotècniques 
Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les 
prescripcions del DB SE C i són els següents: 

 
Taula 2.1. Coeficients de seguretat pacials 

Situació de 
dimensionat Tipus 

Materials Accions 
γR γM  γE γF 

Persistent 
 o transitòria 

Esfondrament  3,0 1,0 1,0 1,0 
Lliscament  1,5 1,0 1,0 1,0 
Bolc:  

Accions estabilitzadores 
Acciones sestabilitzadores  

    
1,0 1,0 0,9 1,0 
1,0 1,0 1,8 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,8 1,0 1,0 
Capacitat estructural - - 1,6 1,0 

Extraordinària 

Esfondrament  2,0 1,0 1,0 1,0 
Lliscament  1,1 1,0 1,0 1,0 
Bolc:  

Accions estabilitzadores 
Acciones sestabilitzadores  

    
1,0 1,0 0,9 1,0 
1,0 1,0 1,2 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,2 1,0 1,0 
Capacitat estructural - - 1,0 1,0 

γR : coeficient parcial per a la resistència del terreny 
γM : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 
γE : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 
γF : coeficient parcial per a les accions 

 
Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i 
contenció són els establerts per l’EHE-08 i s’especifiquen a continuació. 
 
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit 
de Servei s’ajusten als especificats en el DB SE i complementàriament en l’EHE i són els 
següents: 
 

COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT PER A LES ACCIONS EN ELS ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
Tipus d’acció: Desfavorable Favorable 

Permanent 1.0 1.0 
Variable 1.0 0 

 
DEFORMACIONS ADMISSIBLES 
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del 
CTE i són les següents: 
 



   
 

 

 

Valors límit basats en la distorsió angular, β 
Tipus d’estructura Límit 
Estructures isostàtiques i murs de contenció 1/300 
Estructures reticulades amb envans de separació 1/500 
Estructures de panells prefabricats 1/700 

 
Pel que fa a l’estructura s’ha verificat que, per a les situacions de dimensionat pertinents, 
l’efecte de les accions no arriba al valor límit admissible de deformació establert a tal 
efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest cas són els següents: (DB SE 
apartat 4.3.3) 
Limitacions de les fletxes màximes, estructura horitzontal: 
- Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes 
- Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes 
- Fletxa < 1/300 en la resta dels casos 
Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 
- desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 
- desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles 
 
VIBRACIONS I FATIGA 
No es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col·lapse de 
l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. Pel que fa a la 
fatiga, aquest estat límit, tampoc resulta necessari comprovar-lo, només cal tenir-la en 
compte. 
 
6. QUADRE DE SUPERFICIES  
 
Superfície total de la intervenció: 1.895,60m2 
 
 
7.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El projecte inclou un Estudi de Seguretat i Salut (annex 1). 
 
Aquest estudi estableix, pel termini d’execució de les obres, les previsions pel que fa a 
prevenció de riscos d’accidents laborals i malalties professionals. 
Haurà de servir per donar unes directrius bàsiques a l’empresa adjudicataris de l’obra per 
tal de dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos laborals, 
facilitant el seu desenvolupament. 
 
Es fa constar la obligació de complir totes les disposicions vigents desenvolupades a partir 
de la llei de prevenció de riscos laborals i les seves modificacions. Les obligacions afecten 
tant al personal de l’obra com a l’aliè, en tot el relacionat amb riscos d’accidents, 
malalties professionals, instal·lacions d’higiene, benestar dels treballadors i seguretat i 
senyalització del transit de la mateixa obra i del de fora. 
 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o cada contractista ha d'elaborar un pla de 
seguretat i salut (PSS), en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions de l'estudi o estudi bàsic, d'acord amb el seu propi sistema d'execució d'obra. 
En aquest pla s'han d'incloure, si cal, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
que el contractista proposi, amb la corresponent justificació tècnica, que no poden 
implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. 



   
 

 

 

El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut. 
 
S’ha previst un pressupost d’execució material corresponent al capítol de Seguretat i Salut 
de 5.000€ 
 
 
8.  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
El projecte inclou un Pla de Control de Qualitat(annex 2). 
 
El Pla de Control de Qualitat te per objecte complementar el contingut del Plec de 
Condicions Tècniques pel que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de 
verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre ambdós 
documents prevaldrà el que decideixi la direcció d’obra o direcció d’execució davant 
cada circumstàncies. 
 
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra, 
s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que 
han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista, constituint el nivell 
mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la 
supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra. 
A l’inici de l’obra, la Direcció d'Execució de l'Obra estudiarà el pla d’autocontrol del 
contractista, i proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions 
a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, el pla d'autocontrol de qualitat del 
contractista ha de ser un document viu, que permeti la seva adaptació a la realitat 
canviant de l’obra. 
 
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de 
processos d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves 
d’acabat. La qualitat final es veu tant condicionada pels processos d'execució com per 
la qualitat intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten 
característiques bastant estables i, en molts casos, arriben acompanyats de certificats de 
garantia de qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, fonamentalment, en el 
control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals o 
comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, 
sense oblidar el paper imprescindible que desenvolupen els laboratoris en el control de 
qualitat dels materials. 
 
El pressupost pel coneixement de l’administració pel Control de Qualitat previst en aquest 
projecte s’ha previst de 3.500€ 

 
 
9.  PLA DE TREBALL 
 
Les obres corresponents a aquest projecte tindran la durada màxima establerta a 
l’apartat 10 d’aquesta memòria i hi ha la possibilitat que es desenvolupi en 3 fases.  
 
Les obres es realitzaran en període no lectiu per tal de minimitzar els riscs, i no interferir en 
l’ús habitual del pati.  
 



   
 

 

 

L’obra començarà per la extracció del mobiliari urbà i part de l’arbrat existent. A 
continuació, es trasplantaran els arbres que es preveu retirar o trasplantar al mateix pati. 
A continuació, es farà l’enderroc del paviment del pati inferior.  
Seguidament es farà l’excavació necessària per l’execució dels murets de contenció de 
formigó, que delimiten els dos parterres, i s’executaran els murs.  
L’obra continuarà amb l’excavació de terres per fer la caixa de paviment de les dues 
pistes actuals (inferior i superior) tenint en compte les cotes de rasants previstes en el 
projecte, i l’excavació de les rases pera la previsió de pas d’instal·lacions. Posteriorment 
es taparan les rases i s’ompliran els trasdosos dels murs, tenint en compte la cota rasant 
final de les plataformes. 
 
Es compactarà l’esplanada de la nova pista i es formarà la subbase de paviment a base 
de tot-u artificial degudament compactat. Es realitzaran les proves de control de qualitat 
necessàries per tal de confirmar que s’assoleix la explanada requerida. 
Un cop realitzades totes les intervencions soterrades es procedirà a fer la base de formigó 
previ comprovació de la compactació de la base i les rases. Seguidament es podrà 
col·locar el paviment tot comprovant les cotes de rasats definitives. Pel que fa a la nova 
zona de jocs es podrà col·locar el sauló. 
 
Finalment es col·locarà l’arbrat, el rocòdrom, la pèrgola i es situarà el mobiliari urbà previ 
replanteig de cada un dels elements. La plantació de l’arbrat es podrà ajustar en el 
calendari en funció de la època de l’any en que es desenvolupi l’obra per tal de garantir 
el correcte desenvolupament de la vegetació. 
 
Un cop finalitzada l’obra es procedirà a la retirada de tots els elements auxiliars necessaris 
pel desenvolupament d’aquesta. 
 
 
10.  TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El termini d’execució de les obres previst al projecte es de QUATRE MESOS 
 
 
11.  PERÍODE DE GARANTIA 
 
S’estableix que les obres descrites en aquest projecte, per ser considerades obres en 
l’àmbit del domini públic, tenen consideració d’obres públiques municipals a l’efecte que 
la seva recepció i la seva qualificació quedin sotmeses al compliment del formalitats i els 
requisits establerts al Reglament de contractació de les corporacions locals. 
El període de garantia serà el que defineixi el Plec de Clàusules Administratives de la 
licitació sens perjudici de l’ establert  al Plec de Prescripcions Tècniques que s’adjunta al 
projecte 
L’empresa adjudicatària de les obres durant el període de garantia no ha de vigilar ni 
tenir cura del bon estat de l’obra. La recepció es farà un cop finalitzada l’obra i només es 
requerirà a l’adjudicatari la reparació dels desperfectes causats per defectes d’execució 
o la manca de qualitat dels materials. 
 
 
12.  REVISIÓ DE PREUS 
 
Segons estableix el Capítol II “Revisión de precios en los contratos de las Administraciones 
Públicas del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 



   
 

 

 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, la revisió de preus en els 
contractes de les Administracions públiques tindran lloc en els termes establerts en aquest 
capítol i excepte que la improcedència de la revisió s’hagués previst expressament als 
plecs o pactat en el contracte, quan aquest s’hagués executat, al menys, en el 20 per 
100 del seu import i hagués transcorregut un any des de la seva formalització. 
Pel sistema de revisió de preus, fórmules i coeficients de revisió s’aplicarà dels articles 89 al 
94 d’aquest real Decret. 
La formula de revisió de preus serà aquella que fixa el Plec de clàusules administratives 
particulars de la licitació. 
 
 

13.  PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 
 
Capítol 00.01 DEMOLICIONS, MOV. DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 55.566,08 € 20,46%
Capítol 00.02 FONAMENTS CONTENCIONS I ESTRUCTURES 76.359,97 € 28,11%
Capítol 00.03 REVESTIMENTS 3.205,29 € 1,18%
Capítol 00.04 PAVIMENTS 38.060,35 € 14,01%
Capítol 00.05 SANEJAMENT I CANALITZACIONS 10.564,32 € 3,89%
Capítol 00.06 INSTAL·LACIONS VARIES 14.702,66 € 5,41%
Capítol 00.07 EQUIPAMENT I MOBILIARI URBÀ 45.135,76 € 16,62%
Capítol 00.08 JARDINERIA 18.335,57 € 6,75%
Capítol 00.09 CONTROL DE QUALITAT 3.600,00 € 1,33%
Capítol 00.10 SEGURETAT I SALUT 6.100,00 € 2,25%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA (PEM) 271.630,04 € 100,00%

Costos directes (mà d'obra, materials, maquinària i despese auxiliars de mà d'obra) 258.695,28 €
Despeses indirectes (5% s/costos directes) 12.934,76 €

DESPESES GENERALS (D.G.) 13% s/PEM 35.311,91 €
BENEFICI INDUSTRIAL (B.I.) 6% s/PEM 16.297,80 €

SUBTOTAL (PEM+DG+BI) 323.239,75 €

I.V.A. 21% sobre (PEM+DG+BI) 67.880,35 €

PEC + IVA 391.120,10 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 391.120,10 €
 
 
 
A continuació es divideix el pressupost en les 3 fases sol·licitades per l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès: 
 
 
 
 



   
 

 

 

FASE 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA (PEM) - FASE 1 55.953,81 €

Costos directes (mà d'obra, materials, maquinária i costos auxiliares de m.obra) 53.289,34 €

Costos indirectes (5% s/costos directes) 2.664,47 €

DESPESES GENERALS (D.G.) 13% s/PEM 7.274,00 €
BENEFICI INDUSTRIAL (B.I.) 6% s/PEM 3.357,23 €

SUBTOTAL (PEM+DG+BI) 66.585,04 €

I.V.A. 21% sobre (PEM+DG+BI) 13.982,86 €

PEC + IVA 80.567,90 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA AMB IVA INCLOS 80.567,90 €  
 
FASE 2

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA (PEM) - FASE 2 182.004,49 €

Costos directes (mà d'obra, materials, maquinária i costos auxiliares de m.obra) 173.337,61 €

Costos indirectes (5% s/costos directes) 8.666,88 €

DESPESES GENERALS (D.G.) 13% s/PEM 23.660,58 €
BENEFICI INDUSTRIAL (B.I.) 6% s/PEM 10.920,27 €

SUBTOTAL (PEM+DG+BI) 216.585,34 €

I.V.A. 21% sobre (PEM+DG+BI) 45.482,92 €

PEC + IVA 262.068,26 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA AMB IVA INCLOS 262.068,26 €  
 
FASE 3

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA (PEM) - FASE 3 33.671,74 €

Costos directes (mà d'obra, materials, maquinária i costos auxiliares de m.obra) 32.068,32 €

Costos indirectes (5% s/costos directes) 1.603,42 €

DESPESES GENERALS (D.G.) 13% s/PEM 4.377,33 €
BENEFICI INDUSTRIAL (B.I.) 6% s/PEM 2.020,30 €

SUBTOTAL (PEM+DG+BI) 40.069,37 €

I.V.A. 21% sobre (PEM+DG+BI) 8.414,57 €

PEC + IVA 48.483,94 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA AMB IVA INCLOS 48.483,94 €  
 

Sant Quirze del Vallès, Novembre de 2019 
 

 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
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A.1.1. DADES PRÈVIES 
 

DADES DE L’OBRA  

 
 
TIPUS D’OBRA 
 
L’obra consisteix en la millora de la zona d’esbarjo de l’Escola Pilarín Bayés. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
 
EMPLAÇAMENT  
 
La intervenció afecta al pati de l’Escola Pilarín Bayés, situat al Carrer Sant Ramón s/n de 
Sant Quirze del Vallés (Les Fonts). 
 
PROMOTOR 
 
Ajuntament de Sant Quirze del Vallés 
 
AUTORS DEL PROJECTE 
 
Susana Rodríguez Salgado, arquitecta col·legiada nº 30.049/7 

SRS Arquitectura y Urbanismo, S.L.P. 
Adreça: C/ Ferran Casablancas, 67 4º 2ª 

08201 Sabadell 
Telèfon:  606 057 022 -  937 857 288 
e-amil:  susana@srsarquitectura.es 

 
 
 



   
 

 

 

ADRECES I TELÈFONS D’INTERÈS  

 
 
TELÈFON D’URGÈNCIES         112  
 
TELÈFON D’AMBULÀNCIES URGENTS     061 
 
BOMBERS        080 – 93 274 99 09 
 
CREU ROJA         93 300 65 65 
 
HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE CATALUNYA__________________ 935 65 60 00 
Carrer Pedro i Pons, 1. Sant Cugat del Vallès 
 
HOSPITAL DE TERRASSA ___________________________________________ 937 31 00 07 
Crtra. Torrebonica, S/N,. Terrassa 
 
HOSPITAL UNIVERSITARI MÚTUA TERRASSA __________________________ 937 36 50 50 
Plaça del Doctor Robert, 5, Terrassa 
 
CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL ____ 937 23 10 10 
Parc Taulí, 1, Sabadell 
 
CAP SANT QUIRZE DEL VALLÈS _____________________________________ 937 21 41 80 
Avinguda d'Ègara, s/n, Sant Quirze del Vallès  
 
 

NORMATIVA APLICABLE 

 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 
 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

R.D. 1627/1997. 24 octubre          
(BOE: 25/10/97) 
Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre            
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 
 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

R.D. 39/1997. 17 de enero            
(BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 . 
30 abril (BOE: 01/05/98) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

R. D.  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 



   
 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LOS LUGARES DE TRABAJO 
 

R.D. 486/1997 . 14 de abril            
(BOE: 23/04/97) 
En el capítol 1 exclou les obres 
de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant 
a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO 
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 
 

R.D. 487/1997 .14 abril                 
(BOE: 23/04/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
 

R.D. 488/97.  14  abril                   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 
 

R.D. 664/1997. 12 mayo               
(BOE: 24/05/97) 
 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
 

R.D. 665/1997.  12  mayo             
(BOE: 24/05/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

R.D. 773/1997.30 mayo                
(BOE: 12/06/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO  
 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           
(BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 
89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns 
capítols de la “ordenanza de 
seguridad e higiene en el 
trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
DURANTE EL TRABAJO 
 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre       
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8  junio                
(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-
006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  
 

 
 



   
 

 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

)               modificacions:  O. 10 
diciembre de 1953 (BOE: 
22/12/53)                         O. 23 
septiembre de 1966             
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener 
de 1956 Derogat capítol III pel 
RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. 
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y 
ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987        
(BOE: 18/09/87) 
 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 
 

O. de 23 de mayo de 1977          
(BOE: 14/06/77)                          
modificació:O. de 7 de marzo 
dE 1981 (BOE: 14/03/81) 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a 
partir del 17 d’octubre de 
2003. (deroga la  O. de 28 de 
junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. 
de 16 de abril de 1990 (BOE: 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS 
CON RIESGO DE AMIANTO 
 

O. de 31  octubre  1984               
(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                     
(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 
 

O. de 9 de marzo DE 1971  
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ 
 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METÁLICOS R.D. 773/1997 de 30 de mayo 

PROTECTORES AUDITIVOS R.D. 773/1997 de 30 de mayo 

PANTALLAS PARA SOLDADORES R.D. 773/1997 de 30 de mayo 



   
 

 

 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD R.D. 773/1997 de 30 de mayo 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS 
MECÁNICOS 

R.D. 773/1997 de 30 de mayo  

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS R.D. 773/1997 de 30 de mayo  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

R.D. 773/1997 de 30 de mayo  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

R.D. 773/1997 de 30 de 
mayo  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R.D. 773/1997 de 30 de 
mayo 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

R.D. 773/1997 de 30 de 
mayo 

 
 
PRESSUPOST 
 
S’ha previst un pressupost d’execució material corresponent al capítol de Seguretat i Salut 
de 5.000€ 
 
DURADA ESTIMADA DE LES OBRES 
 
El termini d’execució de les obres previst al projecte es de QUATRE  MESOS 
 
Les obres es realitzaran en període no lectiu per tal de minimitzar els riscs, i no interferir en 
l’ús habitual del pati.  
 
 



   
 

 

 

A.1.2 MEMÒRIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

DEMOLICIONS 

 

1.- INTRODUCCIÓ. 
1.1 Definició: 
La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a demolir. 
1.2 Diferents mètodes de demolició: 
 Demolició manual (mètode clàssic).  
 Demolició per mètodes mecànics: 
- demolició per arrossegament. 
- demolició per empenta. 
- demolició per entibament. 
- demolició per bola. 
 Demolició per explosius (voladura controlada). 
 Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 
1.3 Observacions generals: 
Des de el punt de vista de seguretat la demolició d’un edifici és una operació 
extremadament delicada, per aquest motiu necessita sempre d’un projecte de 
demolició, realitzat per un tècnic competent. 

En la seva memòria d’aquest projecte, bàsicament, s’haurà de reflectir: 
 Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a les vies de circulació, 
instal·lacions o conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també  s’haurà de 
fer referència a les preses de gas i electricitat i aigua que hi hagi a l’edifici a demolir i 
incidint de manera especial als dipòsits de combustible, si els hagués. 
 La descripció de les operacions preliminars a la demolició, com per exemple, 
desinfectar i desinsectar l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per a 
evitar explosions de gas, inundacions per ruptura de canonades d’aigua, electrocucions 
degudes a instal·lacions elèctriques i fins i tot contaminació per aigües residuals. 
 La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
 Un càlcul o anàlisi de la resistència i de  l’estabilitat dels diferents elements a demolir, així 
com, en el cas d’una obra entre mitjaneres la influència que pugui tenir en  l’estabilitat 
dels edificis collindants. 

Com a conseqüència de tot plegat, el cap d'obra o el director tècnic de la demolició 
haurà de tenir: 
 Una programació exhaustiva de l'avançament  de l'obra a demolir, considerant els 
paràmetres de seguretat, el temps i el cost. 
 Una organització òptima de l'obra: accessos, camins d'evacuació cap a l'exterior sense 
dificultat, àrees d'arreplega de materials reciclables i de material purament de runa; per a 
poder realitzar de forma adequada i segura els treballs de demolició. 
 Finalment, una previsió d'elements auxiliars com  puntals, bastides, marquesines, tubs 
d'evacuació de runa,  cabrestant, minipales mecàniques, dúmpers, etc; previsió dels 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions 
d'higiene i benestar; així com una previsió d'espais per  poder moure adequadament la 
maquinària de transport de runa i la previsió de vies d'evacuació. 
 
Donada la perillositat d'aquesta activitat és recomanable que a peu d'obra hi hagi, 
permanent, el corresponent tècnic competent i l'encarregat general de la demolició. 



   
 

 

 

 
DEMOLICIÓ MANUAL 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
1.1 Definició: 
La demolició manual consisteix en realitzar treballs corresponents al desmuntatge de 
l'edifici auxiliat per eines manipulades manualment (pic, pala, martell pneumàtic, etc.) 
 
L'evacuació d’aquestes runa es realitza mitjançant l'ajuda de maquinària de moviment 
de terres o de transport (pala carregadora, dúmper, etc.). 
1.2 Descripció: 
La demolició s'ha de realitzar inversament al procés de construcció, és a dir: 
 Començant per la retirada d'instal·lacions: subministrament d'aigua, evacuació d'aigües 
fecals, subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de 
combustibles, etc. 
 Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
 Enderroc de la coberta. 
 Enderroc pis per pis, de dalt a baix, dels envans interiors i els tancaments exteriors. 
 Enderroc pis per pis, de  dalt a baix, de pilars, parets de càrrega i forjats. 
 
S'ha de realitzar l'evacuació immediata de la runa, per a evitar l'acumulació d’aquestos 
al forjat inferior. 
Per a realitzar l'evacuació de la manera més ràpida possible s’ajudarà aquesta amb 
elements de transport horitzontal, que portarà la runa fins al punt d'evacuació vertical. 
 
L'evacuació vertical es realitzarà per mitjà de conductes instal·lats per tal fi, des de les 
diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per a facilitar, alhora, l'evacuació exterior. 
En cas de enderrocament sota rasant, es farà planta per planta, de dalt a baix, procurant 
evacuar les runa amb l’ajuda de muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà 
la runa en un contenidor. 
 
El transport horitzontal dins de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho 
fan possible, mitjançant  màquines de moviment de terres de petita dimensió (minipales 
mecàniques). 

Per a realitzar la demolició serà imprescindible considerar l'equip humà, per a 
desenvolupar les subactivitats següents: 
 Operaris especialitzats per a realitzar l’enderroc. 
 Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
 operadors de grua per a l'hissat de runa. 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la demolició: 
 Maquinària: compressor, dúmper, minipala, camió banyera, camió porta contenidors, 
grua mòbil, etc. 
 Estris: bastida tubular modular, bastida de cavallets, tub d'evacuació de runa, 
contenidors, xarxes, baranes, etc. 
 Eines manuals, martell picador i el bufador. 
 Instal·lació elèctrica provisional d'obra per a la il·luminació i l'alimentació de les 
màquines elèctriques.  
 Instal·lació de boques d'aigua provisionals, repartides estratègicament, per al reg de la 
runa. 
 Instal·lació d'aire comprimit. 

 



   
 

 

 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta 
activitat. 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l’Annex II : Codis de la 
guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més 
importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
dur-la a terme. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos 
podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució 
que aporti l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d'octubre. 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), s’haurà de considerar els riscos evitables amb les seves 
corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la 
seva naturalesa, s’haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat 
de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures 
preventives per a minorar aquests riscos. 

 
Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
13.-Sobreesforços. 
15.-Contactes tèrmics. 
16.-Contactes elèctrics. 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
19.-Exposició a radiacions. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
22.-Causats per éssers vius. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-O. R.: manipulació de materials tallants. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics 

OBSERVACIONS: 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador. 
(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per 
errades d'aïllament en màquines. 
(20 i 21) Risc causat  per l'acumulació de gasos i combustibles. 



   
 

 

 

(17 i 27) Risc  causat per  la presència de pols pneumoconiòtic. 
(28) Risc  causat per  vibracions del dúmper i del martell picador i risc causat pel nivell de 
soroll. 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
El personal encarregat de la realització d'aquesta activitat ha de conèixer els riscos 
específics i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat 
possible. 
Abans de la demolició: 
 L'edifici s’envoltarà d'una tanca segons l'ordenança municipal, en el cas d'envair la 
calçada s'haurà de demanar permís a l'Ajuntament, i es senyalitzarà convenientment 
amb senyals de seguretat viària. 
 Sempre que calgui, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de 
marquesines, xarxes o altres dispositius equivalents per a evitar el risc de caiguda 
d'objectes fora del solar. 
 S'establiran accessos obligatoris a la zona de treball, degudament protegits amb 
marquesines, etc. 
 S'anul·laran totes les connexions de servei de les instal·lacions existents a l'edifici a 
demolir. 
 S'instal·laran preses d'aigua provisional per al reg de la runa, per evitar la formació de 
pols durant  la realització dels treballs. 
 S'instal·laran les mànegues per a subministrament d'aire comprimit necessàries per als 
martells pneumàtics.  
 S'instal·larà la presa elèctrica provisional, que disposarà de diferencials d'alta sensibilitat 
(30 mm A) per a l'alimentació de la sortida de llum i de diferencials de mitja sensibilitat 
(300 mm A) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues). 
 Si  cal, s'instal·larà a tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant un tendal 
per  evitar la projecció d'enderrocs. A la part inferior de la bastida es col·locarà la 
marquesina. En el cas que la bastida envaeixi la vorera s'haurà de construir un pòrtic per  
facilitar el pas de vianants. 
 Es lligaran als diferents forjats els conductes d'evacuació de runa, que evacuaran sobre 
els respectius contenidors, que al seu torn es retiraran periòdicament mitjançant camions. 
 Si a l'edifici confrontant, abans d'iniciar l'obra, hi hagués esquerdes, es posaran 
testimonis per observar si aquestes progressen. 
 És cas de presència d'insectes, rosegadors, etc., que puguin afectar a la salut dels 
treballadors, es prendran mesures profilàctiques. 
 Es dotarà l'obra d'instal·lacions d'higiene i benestar per al personal de demolició, i de la 
senyalització de seguretat en el treball necessària. 
Durant la demolició: 
 L'ordre de demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i del tal forma que la 
demolició es realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa 
vertical ni en la proximitat d'elements que s'abatin o bolquin. 
 Si es produeixen esquerdes a l'edifici contigu s'apuntalarà i consolidarà si fos necessari. 
 En el cas d'una edificació adossada a d’altres, en demolir, serà convenient deixar 
alguns murs perpendiculars a les edificacions confrontants a manera de contrafort, fins a 
comprovar que no hi ha  afectada la seva estabilitat o fins que es restitueixi. 
 En qualsevol treball amb risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l'operari 
utilitzarà cinturons anticaiguda ancorats a punts fixos o a ancoratges mòbils, guiats per 
sirgues o cables en posició horitzontal, convenientment ancorats en ambdós extrems. 
 Quan es treballa sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i en l'altre costat 
l'altura sigui superior a 6 metres, s'instal·larà en aquesta cara una bastida o dispositiu 
equivalent per  evitar la caiguda dels treballadors. 



   
 

 

 

 Si el mur és aïllat, sense pis en cap de les dues cares, i d'altura superior a 6 metres, 
s'establirà una bastida per les dues cares, si bé l’enderrocament s’ha de fer generalment 
tirant la runa cap a l'interior de l'edifici que s'estigui demolint. 
 Cap operari s’haurà de col·locar sobre d'un mur a enderrocar que tingui menys de 35 
cm. de gruix. 
 En el cas de zones de pas de l'edifici fora de l'àrea de demolició, es procurarà instal·lar 
les corresponents baranes de seguretat en els perímetres de buits tant a nivells horitzontals 
com a nivells verticals. 
 Els productes de la demolició es conduiran, per a ser evacuats, al lloc de càrrega 
mitjançant rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o d’altres mitjans que evitin tirar 
la runa des de l'alt. 
 En demolir els murs exteriors d'altura considerable, s’han d'instal·lar marquesines de gran 
resistència, amb la finalitat de protegir  totes les persones que es troben als nivells inferiors. 
 L'abatiment d'un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no  així el 
desplaçament dels seus punts de suport. Auxiliat per mecanismes que treballin per 
damunt de la línia de suport de l'element i que permetin el descens d’una manera lenta. 
 En cas de tall d'elements en tensió s’ha de vigilar l'efecte fuetada. 
 Les zones de treball hauran d'estar suficientment  il·luminades. 
 S'evacuaran totes la runa generada en la mateixa jornada a través dels conductes 
d'evacuació o altres sistemes instal·lats per aquest efecte, procurant en acabar la 
jornada deixar l'obra neta i ordenada. 
 No s'acumularan runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o 
mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, ni es dipositaran runa sobre les bastides. 
 En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l'edifici en estat inestable que el 
vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 
 Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l'edifici que 
puguin ser afectades per aquesta. 
 Per a la limitació de les zones d'arreplega de runa s'usaran tanques de vianants 
col·locades frec a frec, tancant completament l’esmentada zona. 
 Tota la maquinària d'evacuació en realitzar marxa enrere haurà d'activar un senyal 
acústic i/o lluminós. 
 Donades les característiques del treball els operaris usaran sempre casc, botes de 
seguretat i granota de treball. 
 En el cas de manipulació de materials amb risc de tall o erosions el treballador haurà 
d’usar guants de cuiro. 
 En la manipulació d'útils, màquines, eines i runa s'evitaran sobreesforços. 
 En cas de generació de pols es regaran les runa. 
 En el cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de 
demolició, els treballadors hauran d'usar mascaretes  antipols adequades, per a evitar 
problemes en les vies respiratòries. 
 En el cas d'utilització d’eines manuals en què es generin projecció de partícules, 
s'hauran d'utilitzar ulleres de protecció contra impactes mecànics. 
 El grup compressor haurà d'estar insonoritzat, així com també el martell pneumàtic. En 
cas que no sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars 
o taps). 
 En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador l'operari usarà les corresponents 
proteccions oculars, guants de cuiro amb mànega alta, botes de seguretat, polaines i 
davantal. 
Després de la demolició: 
 Una vegada realitzada la demolició, s'ha de fer una revisió general de l'edificació 
contigua per observar les lesions que hagin pogut sorgir  causades  per  l’enderrocament. 



   
 

 

 

 S’ha de deixar el solar net de tota runa per a poder iniciar els treballs de construcció del 
nou edifici. 
ELEMENTS AUXILIARS: 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica 
al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta 
activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Martell elèctric 
Carregadora 
Motobolquet 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes 
per: 
- Baranes de seguretat formades per cargols de compromís (guardacós), passamà, barra 
intermèdia i sòcol. 
- L'altura de la barana haurà de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 
cm de gruix i 10 cm d'altura. Els guardacós hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells 
com a màxim. 
- Xarxes de seguretat, horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida amb un 
diàmetre mínim de la corda de 4 mm. i una llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La 
xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a 
mínim, convenientment ancorada. L'ancoratge òptim de les xarxes són els pilars ja que 
així la xarxa pugui quedar convenientment tensa de tal manera que pugui suportar al 
centre un esforç de fins a 150 Kp. 
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons 
de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d'ample. 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a 
la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal d'advertència de perill en general. 
- Senyal d'advertència de matèries explosives. 
- Senyal  de prohibit el pas als vianants . 



   
 

 

 

- Senyal de prohibit fumar. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 
R.D. 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treball  manual de demolició per operaris especialitzats: 
 Cascos. 
 Guants de cuiro. 
 Botes de seguretat. 
 Cinturó anticaiguda de seguretat. 
 Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
 Granota de treball. 

Per als treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
 Cascos. 
 Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions infraroges. 
 Guants de cuiro. 
 Davantal de cuiro. 
 Maneguins de cuiro. 
 Granota de treball. 
 Botes de cuiro amb polaines. 
 Cinturó de seguretat anticaiguda. 

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
 Cascos. 
 Guants de cuiro. 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 
 Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 Protecció auditiva (auriculars o taps). 
 Canelleres. 

Treball de transport mecànic horitzontal (conductors): 
 Cascos. 
 Guants de cuiro (en el cas que auxilie l'eslingat) 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 
 Cinturó antivibratori. 



   
 

 

 

Treball de transport mecànic vertical (operaris de grua): 
 Cascos. 
 Guants de cuiro. 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig 
sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
 

MOVIMENT DE TERRES 

 
1.- INTRODUCCIÓ. 
1.1 Definició: 
És el conjunt d'activitats que mitjançant esbrossaments, escarificacions, desmunts, 
terraplens, transports de terres, anivellacions, compactacions i excavacions tenen per 
objecte variar la topografia d'un lloc perquè compleixi les condicions de tipus morfològic i 
mecànic definides al projecte d'urbanització. 
1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 
 Neteja i esbrossament. 
 Desmunts. 
 Terraplens. 
 Excavació de rases i pous. 
1.3 Observacions generals: 
L'activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l'excavació i/o rebliment de 
terres, i el seu transport, per a això s’haurà de: 
 Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de 
desenvolupar  amb els seus recursos humans i tècnics. 
 Coordinar les diferents activitats per optimitzar aquests recursos. 
 Organitzar, per a posar en pràctica la planificació i la seva coordinació, i per a això 
s'establiran les diferents vies de circulació de la maquinària de moviment de terres, així 
com zones d'estacionament de l’esmentada maquinària, si el terreny ho permet. 
 Finalment, una previsió d'elements auxiliars com a maquinària per a moviment de terres, 
maquinària per a transport horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar; així com una 
previsió d'espais per poder moure adequadament la maquinària. 
 
Tot això, amb l'objectiu que es realitzi en el temps prefixat al Projecte d'Urbanització amb 
els mínims riscos d'accidents possibles. 
 
S'ha de tenir present, en els casos que  hi calgui, per risc de lliscament de les terres la 
contenció d'aquestes. 



   
 

 

 

Donada l’especificat d'aquesta activitat es contempla en un capítol a banda 
(Contenció). 
 
 
NETEJA I ESBROSSAMENT 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ 
1.1 Definició: 
És el conjunt d'operacions que tenen per objecte netejar el terreny de brossa arbres, 
pedres, etc, i excavar la capa vegetal. 
1.2 Descripció: 
Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar 
la preparació del terreny sobre el qual s'ha d'assentar l'obra d'urbanització, per aquest 
motiu, cal netejar de runa i enderrocs les zones de solars on s'hagin realitzat les 
demolicions i procedir a l’esbrossament de les zones no edificades per a netejar de 
matolls i arbratge existents, així com excavar la capa de terreny vegetal. 

Per a realitzar la neteja i esbrossament serà imprescindible considerar l'equip 
humà necessari:  
 conductors de maquinària de buldòzers. 
 operaris especialitzats per als treballs d’esbrossament. 
 conductors de maquinària per  realitzar l'excavació. 
 conductors de camions o dúmpers per al transport de runa procedents de 
l’esbrossament i  la neteja. 
 senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per realitzar els treballs de neteja i esbrossament consistiran, 
bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir: 
 buldòzers. 
 carregadores (pala mecànica). 
 mototraílla o excavadores. 
 camions, dúmpers i  motobolquet  per al transport terres. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària consistirà en: 
 Crear les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 
 Excavació de rases per a la desviació de serveis afectats, en cas necessari. 
 Netejar l'arbratge i matolls mitjançant el buldòzer o amb la carregadora (pala 
mecànica) creant les vies i rampes de circulació dins del terreny, per a facilitar la mobilitat 
i treballs posteriors de la maquinària. 
 Excavar la capa vegetal mitjançant mototraílla o excavadora. 
 La càrrega i transport dels materials de rebuig i les terres procedents de la capa vegetal 
mitjançant carregadores, camions, dúmpers i/o  motobolquets. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta 
activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la 
guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més 
importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 



   
 

 

 

 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos 
podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució 
que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 
mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització 
del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar 
aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caiguda de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes despresos. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
22.-Causats per éssers vius.  
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i 
col·lisions 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 

OBSERVACIONS: 
(1) Risc específic causat per la circulació de persones al costat de  desmunts  desproveïts 
de mesures de protecció. 
(3) Risc específic causat per l’enderrocament dels arbres i/o lliscament de talussos causat 
per la retirada de la capa vegetal que els sostenia. 
(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la 
maquinària de moviment de terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres, i 
motoserres. 
(11) Risc causat per l’enderrocament d'arbres i pals. 
(16) Risc causat per l'existència de línies elèctriques aèries que poden entrar en contacte 
amb la maquinària de moviment de terres. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre 
terrenys polsegosos. 
Risc causat per  vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 



   
 

 

 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles 
desperfectes. 
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de 
personal d'obra i d’oficines. 
S’haurà de procurar establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra 
com de maquinària de moviment de terres. 
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés 
i, complementàriament, en els talls que es calgués. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha  d’assegurar que estan 
instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es 
construiran tenint en compte 
 les especificacions que es detallen al final de la relació d'activitats constructives. 
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a 
urbanitzar, aquestes hauran de ser desviades provisionalment, si és possible,  causat pel 
nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de 
l'obra. 
 I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte 
funcionament una vegada finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de 
començar la neteja i desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses 
subministradores de les característiques dels serveis. 
El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. 
Es recomana que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 
PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització de la neteja i desbrossament ha de conèixer els 
riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 
 Abans de l'inici dels treballs es realitzarà una inspecció a fi de detectar possibles 
anomalies geològiques al terreny que pugui donar lloc a moviments del terreny, o 
l’existència de clots. 

Així mateix, s'efectuarà una inspecció als fronts, talussos i paraments verticals que puguin 
existir a la zona a urbanitzar a fi de detectar possibles  esllavissades  de materials 
provocats pel propi desbrossament i neteja. 
 En l’enderrocament d'arbres, qualsevol que sigui el procediment utilitzat per a això, ja 
sigui per mitjans mecànics (serres mecàniques,etc.) o bé per espenta amb maquinària 
pesada (buldòzers, carregadores, etc.) s'haurà d'organitzar el treball a fi de què els 
treballadors no ocupin en cap moment la zona o lloc de l’enderrocament d'arbres. 
 Tota maquinària de l'obra, a més de les mesures preventives especificades en l'apartat 
d'elements auxiliars, hauran d'estar dotades d'avisador acústic quan aquesta circuli 
marxa enrere,cabines antibolcada i antiimpacte. 
 Si existeixen talussos s’ha de realitzar un sanejament de pedres, arbres, etc. que puguin 
caure durant les operacions de desbrossament o posteriors.  
 Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà a la part superior del talús, en 
la seva corona una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el 
treballador mitjançant el seu cinturó anticaiguda de seguretat, convenientment ancorat. 
 S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 
 En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, les pendents, corbes i amplària 
d'aquestes, han de permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les 
millors condicions de rendiment i seguretat. 
 S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el 
senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions.  



   
 

 

 

 A l'interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals 
indicatius del pendent de les rampes. 
 A l'entrada de l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i 
sortida de camions a l'obra i especialment als casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 
 Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció  obligatòria". 
 El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. Els camions i 
dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per 
volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb 
una lona convenientment lligada. 
 El trànsit de camions, dúmpers,  motobolquet  al solar, per a l'evacuació de terres, serà 
dirigit per un cap (encarregat, capatàs). 
 S'abalisarà la zona de treball en què existeixi el risc de bolcada de màquines per talussos 
o desnivells pronunciats. 
 S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la  vorera de talussos. 
 En el cas de trànsit de vianants, s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talussos 
baranes de seguretat de 90 cm. 
 S’haurà de prohibir la circulació de persones per la zona de treball en la qual es trobi la 
maquinària realitzant els treballs de neteja i desbrossament. 
 S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició 
que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 A cada moment els treballadors hauran d’usar casc, granota de treball i botes de 
seguretat i en els casos que es calgués guants, cinturó de seguretat, canelleres i 
protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps hauran d’usar botes d'aigua i 
impermeables. 
Serveis existents: 
En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament 
s'hauran de considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  
 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels 
riscos existents en els  treballs pròxims a línies aèries i  les formes d'eliminar-los o protegir-se. 
Es donaran a conèixer les distància de seguretat a respectar i les mesures adequades de 
protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 
 En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant de què siguin desviades, i 
davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de 
seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; 
distància recomanada : 
1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVolts 
5 metres per a tensions entre 110 KVolts i 220 KVolts 
7 metres per a tensió de 380 KVolts 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un 
valor de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent 
(balanceig) o dilatacions. 
 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns 
pòrtics a cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 
 En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies 
aèries elèctriques s’ha de vigilar els moviments de  dita maquinària deguts a la no 
homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 
 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, 
constituïts per fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 



   
 

 

 

 S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes, quan la línia estigui sense 
tensió. Aquests ecobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que 
es desplacin. 
 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha 
d'indicar i proveir del material adequat per aquesta protecció. 
 En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca 
generalment el tir dels dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió 
automàticament es restableix per un període de temps molt breu. 
 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina al 
sentit invers a què va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina 
del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta 
necessitat el conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans 
habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 
- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la 
màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui  a terra 
s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi 
que es troba sense tensió. 
 En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les 
persones que es trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 
- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no 
efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  
màquina. 
 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de 
la línia elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els 
primers auxilis a la víctima. 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica 
al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta 
activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Excavadora amb cullera bivalva 
Carregadora 
Motobolquet 
Mototraílla 
Retrocarregadora 
Serra mecànica 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 



   
 

 

 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes 
per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 
1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal del pendent de la rampa. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de pas preferent. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a 
la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal d'advertència de perill en general. 
 Senyal de prohibit el pas de vianants. 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decreto 
485/1997, de 14 d'abril, senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 
R.D. 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 Treballs de neteja, desbrossament i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 



   
 

 

 

- Armilles d’alta visibilitat 

 Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d'alta visibilitat. 
- Impermeable. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig 
sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
1.1 Definició: 
Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la 
denominarem rasa, i si és profunda i de petita secció la denominarem pou. 
1.2 Descripció: 
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat. 
Els pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat. 
L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànics. 
El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, podent 
considerar-se el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa. 
En la realització de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus 
d'estintolament a emprar segons les característiques del terreny. 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  
 Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 
 Operaris per a l'excavació manual. 
 Operaris per als treballs d'estintolament. 
 Conductors de camions, dúmpers o mototraíllas per al transport de terres. 

Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, bàsicament, 
en maquinària de moviment de terres, és a dir: 
 excavadores. 
 retrocargadora. 
 carregadora. 



   
 

 

 

 camions, dúmpers o motobolquts per al transport. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades les 
rases o pous: 
 Desviant els serveis afectats. 
 Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud alhora. 
 Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 
 Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
 En el cas dels pous profunds s'ha d'il·luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar. 
 
El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins a la 
part inferior. 
El desentibat es realitza en el sentit invers. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta 
activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la 
guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més 
importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos 
podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució 
que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 
mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització 
del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar 
aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
16.-Contactes elèctrics. 



   
 

 

 

20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra 
vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 
(3)   Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8)   Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21)   Risc específic causat pels serveis afectats 
(27) Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l'aire o la presència de  
gasos tòxics o pols. 
(28) Risc  causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell 
de soroll. 
(29) Risc  causat per l'extracció de terres contaminades. 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan 
instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra,  i si no n’hi hagués es 
construiran segons les especificacions anteriors. 
 
En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, 
aquests hauran de ser desviats provisionalment  causat pel nou replantejament del lloc  
amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present 
la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada 
finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de 
començar el moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores 
d'electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència 
de conduccions subterrànies. Tenint especial atenció de demanar informació sobre el 
traçat exacte de la conducció i les seves característiques, havent de marcar-se sobre del 
terreny abans de començar l'excavació, així com informar-se de les característiques dels 
serveis aeris. 
En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent 
projecte dels serveis afectats. 
En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de 
seguretat que s'especifiquen a l'apartat de” procés“. 
El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de 
respectar. Es recomana que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions 
efectuades. 
PROCÉS 
Rases 
 El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics i l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible. 
 Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal 
competent i amb la corresponent experiència. 
 No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hagin operaris treballant 
a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 



   
 

 

 

 En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu 
interior, es mantindrà un altre operari de guàrdia  a l’exterior que podrà actuar com a 
ajudant en el treball i donarà l'alarma en cas que es produís alguna emergència. 
 S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que 
emprin 
 Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, 
tesant els estampidors quan s'hagin afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin 
expedits els llits d'aigües superficials. 
 Es reforçaran aquestes  mesures preventives després d'interrupcions de treball de més 
d'un dia i/o d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 
 S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o 
elements de la mateixa, no s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la 
suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre's d'elements expressament 
calculats i situats a la superfície. 
 En general els estintolaments, o part d'aquests, es treuran només quan deixin de ser 
necessaris i per franges horitzontals, començant per la part inferior del tall 
 La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, 
suposant que el terreny sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha 
de protegir la rasa amb un capcer. 
 L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà els 0,70m. 
encara quan el terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins  
que estigui clavetejada al fons de la rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars 
amb els seus corresponents estampidors per a crear els necessaris espais lliures provisionals 
on poder anar realitzant els treballs d'estès de canalitzacions, formigonat, etc., o les 
operacions necessàries que va donar lloc l'excavació de dita rasa. 
 Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran 
sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga 
duració de l'obertura. 
 És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu d'obra en 
una quantitat suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia 
que es trobi en bon estat. 
 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals 
regulars, de les escales necessàries per a facilitar l'accés dels operaris o la seva evacuació 
ràpida en cas de perill. 
 Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra 
en 1 m., com a mínim. 
 L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es 
disposaran a distància no menor de 2 m de la vorera del tall 
 Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les parets de 
les excavacions corresponents. 
 No es permetrà sota cap concepte el subcavat del talús o parament. 
 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronació del 
tall es disposaran tanques mòbils que s'il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb 
punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d'IP.44 segons UNE 20.324. 
 En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de 
vehicles. 
 En talls de profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a 
mínim, 20 cm.  el nivell superficial del terreny. 
 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, 
d'una provisió de palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a 
l'estintolament i es reservaran per a l’equip de salvament, així com d'altres mitjans que 
puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris que es puguin accidentar. 



   
 

 

 

 El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
 En cas d'inundació  causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, 
l’eixugada corresponent per a evitar el reblaniment de les bases dels talussos. 
 En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el 
cinturó de seguretat convenientment ancorat. 
 L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de 
cuiro en terreny sec o botes de goma en presència de fangs. 
 En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i 
davantal. 
 Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, 
prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat. 
 Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant 
l'escala, referenciada anteriorment, incorporada a una bastida. 
 Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu 
accés i, complementàriament, als talls que sigui precís. 
Pous 
 El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos específics i l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la 
distància entre el fons del pou i la vora inferior de l'estintolament superi mai 1,5 metres. 
 A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instal·lar en aquest una escala que 
compleixi amb les disposicions establertes a la nostra legislació. 
 Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que 
permetin la ràpida evacuació dels treballadors. 
 Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar 
de bombeig. 
 A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera 
respirable.    
 S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i l'exterior. 
 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran 
d'estar protegits, en la major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes. 
 S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, 
plints, etc. 
 Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il·luminar 
convenientment la part superior i els voltants del pou. 
 Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar 
convenientment il·luminat i disposar d'una il·luminació d'emergència. 
 Els aparells elevadors instal·lats sobre del pou hauran de: 
- Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i 
no haurà de comportar cap perill per als treballadors que es trobin al fons del pou. 
- L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, així 
com d'un pestell de seguretat instal·lat al seu mateix ganxo. 
- L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient 
visibilitat perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació del poal sense 
risc per la seva banda de caiguda al buit i utilitzar el cinturó de seguretat convenientment 
ancorat. 
- S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el 
poal quan aquest es trobi al capdamunt del pou. 
- El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de 
seguretat de manera que no es pugui desfermar. 



   
 

 

 

- Els torns col·locats a la part superior del pou s’hauran d'instal·lar de manera que es 
pugui  enganxar i desenganxar el poal sense  cap perill. 
- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la 
boca del pou un plint de protecció. 
- El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar 
cada jornada. 
- No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sinó només fins als dos terços de la 
seva capacitat. 
- S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra. 
- Quan calgui, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçada introduint aire fresc 
canalitzat cap al lloc de treball. 
 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de 
profunditat major d'1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 
 En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de vehicles 
es realitzarà una tanca de manera que els vehicles es mantinguin a una distància mínima 
de 2 metres i al cas de trànsit de vianants a 1,5 metres. 
 En aquests dos casos, es senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill obres" i 
s'il·luminarà, a la nit, mitjançant punts de llum destellants. 
 L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de 
cuiro en terreny sec o botes de goma en presència de llots. 
 En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i 
davantal. 
 El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el 
risc de contacte elèctric no desitjat a causa d'un defecte d'aïllament. 
 S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellage” de connexió estiguin en 
perfecte estat, substituint-los en cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament. 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició 
que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat. 
 Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu 
accés i , complementàriament, en els talls que sigui precís. 
 Els pous s’han de protegir amb baranes. 
Serveis existents: 
En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes 
de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  
 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels 
riscos existents en els treballs pròxims a línies aèries les  formes d'eliminar-los o protegir-se. Es 
donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de 
protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 
 En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin  desviades, i davant 
de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat 
amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; distància 
recomanada: 
1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVolts 
5 metres per a tensions entre 110 KVolts i 220 KVolts 
7 metres per a tensió de 380 KVolts 



   
 

 

 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un 
valor de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent 
(balanceig) o dilatacions. 
 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns 
pòrtics a cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 
 En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies 
aèries elèctriques, s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no 
homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 
 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, 
constituïts per fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 
 S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. 
Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es 
desplacin. 
 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha 
d'indicar i proveir del material adequat per aquesta protecció. 
 En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca 
generalment el tir dels dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió 
automàticament es restableix per un període de temps molt breu. 
 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el 
sentit invers al que va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina 
del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta 
necessitat el conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans 
habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 
- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la 
màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra, 
s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi 
que es troba sense tensió. 
 En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable elèctric, 
les persones que es trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 
- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no 
efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  
màquina. 
 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de 
la línia elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els 
primers auxilis a la víctima. 

Línies elèctriques subterrànies  
 S'ha d'emprar a senyalització indicativa del risc  causat pel cable subterrani, indicant la 
proximitat de la línia en el terreny. 
 A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà per a que es mantingui en 
perfectes condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment 
mencionada. 
 En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està 
recoberta amb sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà 



   
 

 

 

excavar amb màquina fins a 50 cm. de la conducció (llevat que prèviament de 
conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat autorització de treballar més 
a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 
 En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la 
línia, s'hauran de realitzar, amb precaució, tatxos per a indagar el traçat de la línia, la 
seva profunditat i la protecció. 
 En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de 
la conducció, a partir d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells 
pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm., es farà manualment amb la pala. 
 Quan la conducció quedi en  l'aire,  es suspendrà  amb cordes o s'apuntalarà amb 
taules de fusta, evitant ser danyada per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho 
requereixi, s'hauran de col·locar obstacles que impedeixin l'acostament. 
 Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. 
es tindrà en compte com principal mesures de seguretat : 
- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hi 
hagués) mitjançant recobriment o limitació de distància. 
- posada a terra i connexió en curtcircuit de totes les fases. 
- Comprovació d'absència de tensió. 
- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 
- descàrrec elèctric de la línia 
 En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en principi, 
de prendre les següents mesures : 
- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 
- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb  molt de compte. 
- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre 
ells en verificar l'excavació. 
- en cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la 
companyia subministradora. 
 La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és 
a dir amb tensió l'aïllament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes 
recomanacions i normes que quan es tracta de línies aèries. 

Conduccions de gas  
 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb 
advertència de la profunditat de la conducció. 
 En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre 
es començaran els treballs a mà fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, en 
el nombre que s'estimi necessari, per assegurar a la posició exacta. 
 En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre es 
començaran els treballs mitjançant maquinària fins a arribar a 1 metre de la generatriu 
superior de la canonada, procedint-se posteriorment a l'excavació fins a la canonada 
manualment. 
 No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una 
canonada de gas. 
 Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampirarà per a evitar moviments i 
deterioració de la mateixa, per a poder avançar en els treballs. 
 No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres. 
 És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea 
afectada. 
 És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la 
instal·lació en servei. 



   
 

 

 

 És prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a fi d'evitar 
la possible formació de espurnes en entrar en contacte amb elements metàl·lics. 
 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
 És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a 
suspendre o alçar càrregues. 
 Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas 
serà obligatori desconnectar prèviament el circuit elèctric. 
 Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, 
disposaran d'una correcta connexió a terra. 
 Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs estaran 
perfectament aïllats i es procurarà que en les seves tirades no hi hagi empalmaments. 
 En cas de fuita incontrolada de gas, incendi o explosió,  tot el personal de l'obra es 
retirarà més enllà de la distància de seguretat assenyalada i no es permetrà acostar-se a 
ningú que no sigui el personal de la companyia subministradora. 
 En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es situaran tan lluny com 
sigui possible de la instal·lació de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs. 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  
 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant 
amb picots la seva direcció i profunditat. 
 En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm. 
de la canonada en servei. 
 Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es 
suspendrà o  apuntalarà a fi que no trenqui per flexió en trams  d'excessiva longitud, es 
protegirà i senyalitzarà convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o eines. 
 S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho 
requereix. 
 És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si 
no és amb l'autorització de la companyia subministradora. 
 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
 És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a 
suspendre o alçar càrregues. 
 En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar 
immediatament a la companyia subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins 
que la conducció hagi estat reparada. 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica 
al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta 
activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Excavadora amb cullera bivalva 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Carregadora 
Motobolquet 
Retrocarregadora 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 



   
 

 

 

485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes 
per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Abalisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a 
la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 



   
 

 

 

 Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig 
sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
 
SANEJAMENT 

 
1.- INTRODUCCIÓ. 
1.1 Definició: 
Tot sistema d'evacuació i tractament de residus urbans i industrials, pel qual s'aconsegueix 
la seva eliminació amb garanties absolutes d’ordre higiènic. 
1.2 Tipus de sanejament: 
 Evacuació d'aigües residuals i pluvials: 
- xarxa de clavegueram. 
- drenatges i avenamientos. 
- depuradora d'aigües residuals. 
 Evacuació de residus sòlids:  
- per contenidors (previsió d'emmagatzemament de contenidors). 
- per instal·lacions pneumàtiques (previsió de dipòsits d'emmagatzemament 
subterranis). 
- incineradora. 
1.3 Observacions generals: 
El sanejament urbà comporta la gestió de tota classe de residus tant líquids com sòlids. 

En el cas de la construcció de la infraestructura per a residus líquids es considerarà : 
 Desviació de serveis afectats. 
 Execució de l'excavació de rases i pous. 
 Col·locació de connexions de servei i col·lectors prefabricats sobre base de formigó o 
sorra i formació d'embornals. 
 Farcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 
 



   
 

 

 

S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment 
de terres (excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà,  
estrebacions  (estampidors, travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, 
camió-grua, camió-fomigonera, camió-bomba, piconadores de corró o pneumàtica, etc. 
 
S’ha de considerar, abans del inici d'aquesta activitat, que ja  estiguin instal·lades les 
tanques perimetrals de limitació del solar per a evitar l'entrada de personal aliè a l'obra, 
les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les connexions de servei provisionals 
d'obra (aigua i electricitat). 
 
 
XARXA DE CLAVEGUERAM 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
1.1 Definició: 
Evacuació d'aigües pluvials i residuals des de les connexions de servei fins al llit receptor o 
fins  a l’estació  depuradora. 
1.2 Descripció: 
Les connexions de servei (albellons i embornals)  evacuen les aigües residuals i pluvials a 
l'exterior de l'edifici conduint-les al clavegueram, el qual aboca les aigües als col·lectors 
secundaris. Aquests col·lectors secundaris desemboquen en col·lectors principals els quals 
vertebren el sanejament d'una conca, sent finalment els emissaris els que canalitzen les 
aigües fins una depuradora. 

Sistemes d'evacuació: 
 Sistema Unitari : la xarxa evacua tota classe d'aigües, ja siguin residuals o pluvials. 
 Sistema Separatiu : són xarxes independents, per una les aigües residuals i per una altra 
les pluvials o de reg. 
 
En la realització d'aquesta activitat, abans del seu inici,  s’ha de  garantir el 
subministrament dels materials necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, 
s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material en un espai predeterminat. 
 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous, la instal·lació de tubs prefabricats per a 
l'evacuació d'aigües residuals o pluvials, la formació d'embornals, arquetes, etc., i el 
farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
 conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i 
compactació). 
 conductors de grues. 
 obrers. 
 personal auxiliar. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la 
realització de la instal·lació: 
 Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, formigonera o planta 
de formigó, serra circular, bomba de formigó, camió formigonera, grup compressor, 
martell pneumàtic  i piconadora pneumàtica manual. 
 Útils:escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, 
verticals i abalisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d'aigua. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 



   
 

 

 

 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta 
activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la 
guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més 
importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos 
podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució 
que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 
mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització 
del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar 
aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra 
vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines i col·lisions. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

 
OBSERVACIONS : 
(3)Risc específic  causat pel  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8)Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 



   
 

 

 

(16, 20 I 21)  Risc específic  causat per  serveis afectats o existents. 
(27)Risc causat per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per  vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell 
de soroll. 
(29)Risc causat per  l'extracció de terres contaminades 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  
instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 
PROCÉS 
 En la realització de les rases, pous, arquetes i embornals es tindrà en compte la 
normativa d'excavació de rases i pous . 
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics 
i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc 
de caiguda a diferent nivell,  aquesta tanca s'instal·larà a un metre de la coronació de 
buits o desnivells. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a 
evitar cops, ferides i erosions.  
 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants 
de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas 
d'inclemències del temps usaran botes d'aigua i impermeables. 
 En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, pous, etc, s'ha de prohibir el 
pas de la maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues 
automòbils). 
 Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible 
sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  
impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
 Quan es descarreguin els tubs prefabricats per a connexions de servei, albellons i pous o 
qualsevol altre material al costat de les rases o pous s'haurà de deixar una distància 
mínima de seguretat de 2 metres d'aquestes. 
 L’aixecament de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es subjecta el 
ganxo de la grua, per a facilitar l'enganxall i desenganxament dels tubs. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuin, ja que això podria produir la ruptura de la 
que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella. 
- S’han de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ haurà d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No s’han de deixar a la 
intempèrie, ni s’hauran de deixar  a terra. 
 S'hauran de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el 
transport. 
 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar la càrrega lleugerament per a permetre que adquireixi la 
seva posició d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos 
de la mateixa manera. 
 Si la càrrega  no es troba ben  lligada  o ben equilibrada, s'haurà de dipositar sobre  el 
terra i s’haurà de tornar a  lligar  correctament. 



   
 

 

 

 Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no 
s’haurà d’insistir en això i caldrà comprovar quina pot  haver estat la causa. 
 No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans 
quedin atrapades entre  la càrrega i els cables. 
 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada  suficient per a 
no trobar obstacles. 
 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la 
càrrega a poca alçada i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir, a cada moment, visió de la càrrega. 
 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva 
posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a 
arran de terra  o  al seu lloc de col·locació. 
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d'una zona de pas 
o treball. S'haurà de procurar no dipositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en dipositar la càrrega. 
 S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables. 
 S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diàmetre de 
la càrrega. 
 L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 
 Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha 
de ser auxiliat per una persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 
 Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot 
al llarg de la rasa, en  la vorera contrària a on s'arrepleguen els productes de les tanques 
de vianants que s'il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. De la mateixa manera 
,es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50 metres. 
 La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases o pous, serà de material  antideflagrant . 
 Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol 
inundació que es pugui  produir. 
 Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es 
determinarà el seu traçat i es sol·licitarà, si calgués, el tall de fluid o la desviació, 
paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una de les dues alternatives, o per la 
direcció Tècnica d'obra s'ordenin les condicions de treball. 
 En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de 
gasos i vapors a les rases i als pous, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los. 
 En cas d'inclemències del temps els operaris usaran impermeable i botes d'aigua 
independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
 Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i 
cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  causat 
per  treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
 Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ús, evitant que saltin  
estelles durant les tasques. 
Mesures preventives a adoptar en els treballs de reparació, conservació i neteja. 
 Atès que els treballs de reparació, conservació i neteja impliquen el desenvolupament 
alternatiu de treballs a l’interior de la galeria i treballs a l'exterior, es fixarà en un mínim de 
5 hores/jornada la permanència d'operaris a l’interior d'aquestes galeries, per a aquest 
motiu s'establiran els torns pertinents. 
 Diàriament i amb anterioritat al inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregarà 
als encarregats dels equips, informació per escrit que haurà de contenir: el  plànol 
d'abocaments tòxics de les zones de treball previstes per a la jornada, informació 
meteorològica de les previsions per a la jornada, plànols reduïts en planta dels trams de 
galeries detallant amb claredat la ubicació de pous de registre, així com de l' estat  del 



   
 

 

 

seu el conjunt d'esglaons, i informació sobre qualsevol anomalia que afecti a les zones en 
què s'hagin de realitzar treballs. 
 Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitació i protecció, senyals de 
trànsit i cons per a la desviació del trànsit, cintes de abalisament, abalisament lluminós, un 
extintor, una farmaciola, reixes per a pous, un equip motoventilador, un aparell de lectura 
directa, detector de monòxid de carboni, àcid sulfhídric i percentatge d'oxigen, amb 
alarma òptica i acústica. 
 Els operaris que realitzin aquests treballs hauran d'utilitzar casc miner,  granota de treball 
de roba de teixit reflector o impermeable, llum elèctrica, botes de mitja canya amb sola 
antilliscant i plantilles d'acer o botes llargues amb sola antilliscant o botes pantaló amb 
sola antilliscant, guants de P.V.C o neoprè, cinturó de seguretat, mascareta de fuita amb 
provisió d’oxigen per a 5 min. i mascareta respiratòria buconasal dotada de filtre 
mecànic. 
 Diàriament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que 
puguin existir en la galeria, si són anomalies que puguin donar origen a situacions greus, es 
comunicarà amb caràcter d'urgència, i per part de l'empresa s'adoptaran les mesures 
pertinents per a evitar que en aquests llocs es desenvolupin treballs que resultin aliens als 
propis de reparació o condicionament. 
 El personal estarà subjecte a revisions mèdiques periòdiques, que com a mínim, es 
portaran a terme amb caràcter anual. Independentment, s'ha d'establir un pla de 
vacunació per a tot el personal de neteja, reparació o condicionament. 
 Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja  a l’interior de galeries de clavegueram, 
s'obriran almenys dues tapes de pous de registre i es col·locarà una tanca de protecció 
sobre el pou que no siguin utilitzades. 
 Els albellons que ho requereixen,  segons el parer de l'encarregat d'equip, ja sigui per 
instruccions reflectides en el full diari d'informació facilitada per l'empresa o per decisió 
pròpia davant de situacions no previstes, s'utilitzaran els ventiladors de què 
obligatòriament s'haurà de disposar a cada equip de neteja. 
 Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan 
la distància entre els pous de registre resulti com a màxim de 75 m. 
 En tots els pous de registre serà obligatori que els esgraons per a accés als albellons 
estiguin en les degudes condicions, havent de reposar immediatament tots els que faltin o 
es trobin en deficient  estat . 
 Els treballs d'albellons d'altures lliures inferiors a 1,60 m. seran realitzats sempre que sigui 
possible per mitjans mecànics i en els casos mínims indispensables. Per part dels 
encarregats s'establiran torns que en cap cas han de sobrepassar els 30 minuts continuats, 
amb un màxim de 60 minuts/dia i temps mínims de descans d’ igualment 60 min. 
 El personal haurà d’estar degudament format, sobre els riscos a què està sotmès i les 
precaucions que s’han d'adoptar a cada cas. 
 A tota aquella maquinària accionada per motors elèctrics que s'utilitzi durant l'execució 
d'aquests treballs, així com, en les instal·lacions per a l’enllumenat  a l’interior de les 
galeries de clavegueram,  hi haurà una posada a terra associada a un interruptor 
diferencial d'adequada sensibilitat. 
 Quan es realitzin treballs en proximitats de vies urbanes amb circulació de vehicles, 
s’haurà de senyalitzar la zona de treball convenientment i suficientment, molt 
especialment els pous d'accés en cas de  tasques a l’interior de galeries. En cas de 
treballs nocturns o en proximitats de carreteres, el personal haurà d'anar equipat amb 
armilles reflectores. 
 En treballs de reparacions de galeries amb caràcter urgent, previ al inici dels treballs, 
s'haurà d'efectuar un exhaustiu reconeixement de les zones afectades, als efectes de 
determinar els possibles riscos que es poguessin presentar amb caràcter específic. Una 



   
 

 

 

vegada determinats aquests riscos es procedirà  a l'adopció de les adequades mesures 
preventives. 
 En els treballs que es realitzin en espais confinats s'analitzarà, prèviament, les condicions  
respirables de l'atmosfera del lloc de treball mitjançant detectors manuals específics. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica 
al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
Piconadora 
Piconadora de safata 
Camió grua 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997). 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes 
per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Abalisament  llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna.  
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a 
la normativa ressenyada en aquesta activitat: 



   
 

 

 

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció de les vies respiratòries. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

 Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 
- Si escau, mascaretes antigas. 

 Treballs  de formigonat : 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 
 



   
 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig 
sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 

XARXES D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ 

 

1.- INTRODUCCIÓ. 
1.1 Definició: 
Col·locació i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis 
i/o aeris, destinats a proporcionar un servei urbà. 
1.2 Tipus de xarxes: 
 Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser: 
- Subterrànies. 
- Aèries. 
 Xarxa subterrània d'abastiment de fluids : aigua i gas.  
1.3 Observacions generals: 
Per a la construcció de les xarxes d'abastiment i distribució es seguirà el següent 
procediment: 
 Desviació de serveis afectats. 
 Execució de l'excavació de rases. 
 Col·locació de tubs, cables, conductors, vàlvules, arquetes, etc. sobre base de formigó 
o sorra. 
 Farcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 
 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment 
de terres (excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà, 
estrebacions (estampidors, travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, 
camió-grua, camió-fomigonera, camió-bomba, piconadores de corró o pneumàtica, etc. 
 
S’ha de  considerar, abans del inici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal·lades les 
tanques perimetrals de limitació de l'obres per a evitar l'entrada de personal aliè a la 
mateixa, les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les connexions de servei 
provisionals d'aigua, electricitat i telèfon. 
 
 
XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
1.1 Definició: 
Xarxa elèctrica: Instal·lacions per a subministrament i distribució d'energia elèctrica des de 
la xarxa general de la companyia subministradora fins a la connexions dels centres de 
consum. 
  



   
 

 

 

Xarxa d'enllumenat: Instal·lacions de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió per a 
subministrar a uns elements receptors que tenen com a funció il·luminar una àrea pública 
determinada. 
Xarxa de telecomunicacions: Instal·lacions per a la transmissió per cable de senyals 
elèctrics prèviament modulats. 
1.2 Descripció: 
Xarxa elèctrica: La instal·lació de subministrament i distribució d'energia elèctrica a una 
àrea consta, bàsicament, dels següents elements: 
 Connexió a la xarxa existent. 
 Xarxa de distribució en alta i mitja tensió. 
 Estacions de transformació de la tensió (ET) 
 Xarxa de distribució en baixa tensió. 

La xarxa d'enllumenat públic consta, bàsicament, dels següents elements: 
 Xarxa de distribució: conjunt de conductors elèctrics aïllats en baixa tensió i armaris amb 
mecanismes de comandament i de protecció que alimenten els elements receptors. 
 Receptors: elements per a la il·luminació de zones públiques: sabata, bàcul, lluminària i 
llum. 

La xarxa de telecomunicacions consta, bàsicament, dels següents elements: 
 Xarxa d'alimentació: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt 
d'interconnexió i està formada per cables multipolars amb coberta metaloplàstica que 
des de la central arribin a les zones urbanitzades. 
 Xarxa de distribució: aquesta constitueix la xarxa pròpiament dita de les zones 
urbanitzades que part dels punts d'interconnexió acabant en els punts o armaris de 
distribució de connexions. La funció dels armaris o punts de distribució és permetre que al 
seu interior es vagi a efectuar la connexió dels parells dels cables de distribució amb els 
parells individuals segons si la seva instal·lació es realitza a l’exterior o  a l’interior dels 
edificis. 
 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de  garantir el 
subministrament dels materials necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, 
s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, armaris, cambres 
o petites construccions auxiliars; la instal·lació de tubs o cables i el farciment i/o 
compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
 conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i 
compactació). 
 conductors de grues mòbils. 
 obrers. 
 personal especialitzat en instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions. 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització 
de la instal·lació: 
 Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, 
martell pneumàtic  i piconadora pneumàtica manual. 
 Eines: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials 
(horitzontals, verticals i abalisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d'aigua. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 



   
 

 

 

 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta 
activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia 
d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més 
importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos 
podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució 
que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 
mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització 
del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar 
aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objecte. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

 
OBSERVACIONS : 
(3)Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8)Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 



   
 

 

 

(16, 20 i 21) Risc específic causat per serveis afectats o existents. 
(27)Risc causat per la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28)Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell 
de soroll. 
(29)Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  
instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 
PROCÉS 
 En la realització de les rases per a les xarxes subterrànies de distribució, arquetes, etc. es 
tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i pous 
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics 
i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de 
caiguda a diferent nivell,  aquesta barana s'instal·larà a un metre de la coronació de buits 
o desnivells. 
 En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a 
evitar cops, ferides i erosions.  
 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants 
de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas 
d'inclemències meteorològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 
 En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas 
de maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues 
automòbils). 
 Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminàries s'arreplegaran en 
una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle 
delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per qualsevol causa els conductes 
llisquin o rodin. 
 S'immobilitzaran els corrons dels cables perquè no es puguin desplaçar rodant, de forma 
involuntària. 
 Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre 
material al costat de les rases s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 
metres. 
 L'hissat dels tubs, corrons columnes i bàculs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuin ja que això podria produir la ruptura de la 
que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la 
intempèrie, ni deixar-les  a terra . 
 S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la 
seva posició d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos 
de la mateixa manera. 



   
 

 

 

 Si la càrrega no es troba ben lligada  o ben equilibrada, s'haurà de dipositar al terra i 
s’haurà de torna a  lligar  bé. 
 Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en 
aquesta activitat i s’haurà de comprovar quina pot haver estat la causa. 
 No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans 
quedin atrapades entre  la càrrega i els cables. 
 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per 
a no trobar obstacles. 
 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la 
càrrega a poca altura i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega. 
 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva 
posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  
arran de terra  o al seu lloc de col·locació.  
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas 
o treball. 
 S'ha de procurar no dipositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en dipositar la càrrega. 
 S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables. 
 S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de 
la càrrega. 
 L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
 Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha 
de ser auxiliat per una persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 
 Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors 
amb els senyals previstos pel codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb 
llums vermelles. 
 Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot 
al llarg de la rasa, en el costat contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques de 
vianants que s'il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran 
sobre les rases passos a distàncies no superior a 50 metres. 
 La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant . 
 Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol 
inundació que es pugui  produir. 
 Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es 
determinarà el seu traçat i es sol·licitarà, si escau, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-
se els treballs fins que s'hagi adoptat una de les dues alternatives. 
 En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de 
gasos i vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas 
necessari. 
 Les eines a utilitzar pels instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria 
II). 
 Les eines dels instal·ladors, l'aïllament de les quals estigui deteriorat seran retirats i 
substituïts per altres  en perfecte estat , de manera immediata. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, 
guants de cuiro i lona (tipus americà) o guants aïllants si calgués, granota de treball i 
botes de cuiro de seguretat. 
 Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
 En cas d'inclemències del temps els operaris hauran d’usar impermeable i botes d'aigua, 
independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 



   
 

 

 

 Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i 
cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  causat 
per  treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
 El transport  de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzarà inclinant la 
càrrega cap a darrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant superi l’alçada d’un 
home, tot i evitant cops i ensopegades  amb altres operaris. 
 Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ús , evitant que saltin  
estelles durant la realització de les tasques. 
Estació transformadora  
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics 
i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 Durant el procés d'instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les 
cinc regles d'or de la seguretat en els treballs en línies i aparells d'Alta Tensió: 
- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors 
que assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu. 
- Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
- Reconeixement de l'absència de tensió. 
- Posar a terra i en curtcircuit totes la possibles fonts de tensió. 
- Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
 S’ haurà de garantir l'absència de tensió mitjançant un comprovador adequat abans 
de qualsevol manipulació. 
 En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos operaris que hauran d'usar 
casc de seguretat, protecció facial, guants aïllants, estora aïllant, banqueta i perxa. 
 Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar 
l'existència real en la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de  
pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de roba 
de protecció personal. 
 Per als treballs de revisió i manteniment, el Centre de Transformació estarà dotat dels 
elements següents: 
- placa d'identificació de cel·la. 
- instruccions relatives als perills que presenten els corrents elèctrics i els auxilis a 
impartir a les víctimes. 
- esquema del centre de transformació. 
- perxa de maniobra. 
- banqueta aïllant. 
- insuflador per a respiració boca a boca. 
 En l'entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle 
d'advertència de perill. 
 En els treballs d'instal·lació del grup transformador i annexos s'haurà de considerar els 
treballs auxiliars d'obra, i treballs de soldadura per a la col·locació de eines que es regiran 
segons la norma de soldadura elèctrica. 
 La col·locació del grup transformador s’ajudarà mitjançant una grua mòbil que haurà 
de complir amb la normativa de grues mòbils  
 
Tingui's present que en els treballs a realitzar  a les estacions d'Alta Tensió  s’ha de  
considerar el "Reglament sobre Centrals Elèctrica, Subestacions i Centres de 
Transformació" (R.D. 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d'1 de desembre de 1982. 
Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 
En els treballs a realitzar  a les estacions de Baixa Tensió  s’ha de  considerar la legislació 
vigent en aquesta matèria. 
 



   
 

 

 

En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformació o un 
altre tipus d'infraestructura de formigó o obra de fàbrica es consultarà la normativa 
d'edificació (Estudi de Seguretat i Salut en obres d'Edificació). 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica 
al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
Piconadora 
Piconadora de safata 
Camió grua 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes 
per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Abalisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a 
la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 



   
 

 

 

 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

 Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 Per als treballs d'instal·lació (baixa tensió i telecomunicacions) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, en el cas que sigui precís. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si escau. 



   
 

 

 

 Per als treballs d'instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d'ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant. 
- Perxa aïllant. 

 Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes. 
- Protecció de les oïdes. 
- Mascareta amb filtre mecànic antipols. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
En tot moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig 
sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
1.1 Definició: 
Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'instal·lacions (dipòsits, vàlvules, etc.) i conduccions 
(tubs), per a garantir la distribució i subministrament als usuaris. 
Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal·lacions (estacions de regulació i mesura, etc.) i 
conduccions (tubs), per a garantir la distribució i subministrament als usuaris. 
1.2 Descripció: 
Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua: 
 Conducció d'alimentació: transporta l'aigua des de la font subministradora fins al  dipòsit 
o estació de tractament.  
 Dipòsit: aporta la pressió necessària a la xarxa ; regula els règims d'aportació i de 
consum, i assegura el cabal instantani contra incendis. Tindrà un volum que permeti el 
subministrament necessari en un dia de màxim consum. 
 Xarxa de distribució: conjunt de canonades, vàlvules, sistemes de regulació de pressió, 
etc.  que es disposen en l'entramat interior d'una població,  es trobin connectades entre si 
i d'elles es deriven les preses per als usuaris (connexions) i altres serveis públics (reg, fonts, 
boques contra incendis, etc.). 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment de gas: 
 Gasoducte: transporta el gas a alta pressió (APB) des de la font subministradora fins a les  
estacions de regulació i mesura. 



   
 

 

 

 Escalonament d' estacions de regulació i mesura i xarxes de distribució: que transformen 
l'alta pressió ( 80 a 72 bar) del gasoducte a la pressió màxima de consum (0,05 bar). 
 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels materials necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, 
s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, petites construccions 
auxiliars; la instal·lació de tubs i el farciment i/o compactació serà imprescindible 
considerar l'equip humà següent: 
 conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i 
compactació). 
 conductors de grues mòbils. 
 obrers. 
 personal especialitzat en instal·lacions d'aigua i gas. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la 
realització de la instal·lació: 
 Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, 
martell pneumàtic  i piconadora pneumàtica manual. 
 Útils: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, 
verticals i abalisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d'aigua. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta 
activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la 
guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més 
importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos 
podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució 
que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 
mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització 
del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar 
aquests riscos. 
 



   
 

 

 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 
(3)Risc específic  causat per  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8)Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic  causat pels  serveis afectats o existents. 
(27)Risc causat  per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28)Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell 
de soroll. 
(29)Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que  ja estiguin  
instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 
PROCÉS 
 En la realització de les rases, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa 
d'excavació de rases i pous. 
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics 
i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb 
baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a 
evitar cops, ferides i erosions. 
 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants 
de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas 
d'inclemències meteorològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 
 En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas 
de maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues 
automòbils). 



   
 

 

 

 Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible 
sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  
impedeixin  que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
 Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà 
de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres. 
 L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- Evitar que les eslingues s’encreuin ja que això podria produir la ruptura de la que 
quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues  s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la 
intempèrie, ni deixar-les  al terra . 
 S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el 
transport. 
 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la 
seva posició d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos 
de la mateixa manera. 
 Si la càrrega es trobés malament  lligada  o mal equilibrada, s'ha de dipositar sobre  el 
terra i tornar-se a  lligar correctament. 
 Si quan s’iniciï l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no 
caldrà insistir en això i  cal comprovar quina pot haver estat la causa. 
 No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les 
mans quedin atrapades entre  la càrrega i els cables. 
 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per 
a no trobar obstacles. 
 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la 
càrrega a poca alçada i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva 
posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la 
arran de terra  o  al seu lloc de col·locació.  
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas 
o treball. 
 S'ha de procurar no dipositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en dipositar la càrrega. 
 S’ha  de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant un una mica els cables. 
 S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la 
càrrega. 
 L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
 Els treballs de hissat, desplaçament i  dipòsit o col·locació de tubs i càrregues s'ha de ser 
auxiliada per una persona que conegui les senyals de comandament de la grua.  
 Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors 
amb les senyals previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran 
amb llums vermelles. 
 Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot 
el llarg de la rasa, a la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de les tanques 



   
 

 

 

de vianants que s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es 
col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50 metres. 
 La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 
 Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol 
inundació que es pugi produir. 
 Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es 
determinarà el seu traçat i es sol·licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, 
paralitzant-se els treballs fins que s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o por la 
Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les condiciones de treball. 
 Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de 
gases i vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas 
necessari. 
 Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 
 Les eines dels instal·ladors  l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituïts 
per altres  en perfecte estat , de forma immediata. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, 
guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
 En cas de inclemències del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua 
independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
 Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cedeneta 
limitadora d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs 
realitzats sobre superfícies insegures. 
 El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la 
càrrega cap a enrere, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un 
home, per evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris. 
 Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant saltin estelles 
durant les tasques. 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs 
d’aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica 
al final de la relació de activitats constructives, complementant la norma d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
Piconadora 
Piconadora de safata 
Camió grua 
 
Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al 
Pla de Seguretat i condiciones de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997) 



   
 

 

 

 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes 
per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora.  (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Abalisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a 
la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

 Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 



   
 

 

 

- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar fregues). 
- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues). 
- Cinturó de seguretat, si es calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig 
sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 

 
PAVIMENTS 

 
1.- INTRODUCCIÓ. 
1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un terra, està destinat a millorar les seves propietats 
mecàniques i/o aspecte. 
1.2 Tipus de paviments:  
 asfàltic: revestiment de terres  mitjançant una superposició de capes de distinta 
granulometria i tractament asfàltic. 
 formigó: revestiment de terres mitjançant formigó en massa, amb o sense acabat 
superficial (remolinat, reglat, etc.). 
 peces rígides: revestiment de terres  amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels 
següents materials : pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta, 
etc. Es poden col·locar de diferents formes: 



   
 

 

 

- sobre una base de sorra compactada. 
- sobre una base rígida de formigó. 
- sobre una estructura auxiliar. 
 terra i àrids: terres  formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc. 
1.3 Observacions generals: 
Per a la construcció dels paviments  es seguirà el següent procediment : 
 Preparació del terreny. 
 Execució de subbases i bases, en cas necessari. 
 Col·locació o execució del propi paviment. 
 
S’ha de  considerar, abans del inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les 
tanques perimetrals de limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la 
mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les connexions 
provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 
 
 
PAVIMENTS ASFÀLTICS 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
1.1 Definició: 
Revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de diferent granulometria i 
tractament que presenta una superfície prou regular i adherent perquè faciliti els 
moviments del trànsit rodat, tant des del punt de vista funcional, com de la seguretat ; així 
mateix, ha de ser prou impermeable per a impedir que l'aigua  penetri i disminueixi la 
capacitat que porta de les capes inferiors i de la caixa de pavimentació. 
1.2 Descripció: 
Els paviments asfàltics  estan  formats:  
 subbase: és la primera capa del ferm que es col·loca sobre la rasant de la caixa de 
pavimentació sempre a la fase prèvia a la construcció de rastells i encintats. És una capa 
granular que col·labora amb la resistència del ferm i té capacitat de drenatge, i 
protegeix als materials de l'esplanada durant la construcció de les obres, millorant la 
qualitat de la caixa de pavimentació i incrementant la seva capacitat per a resistir 
càrregues. 
 rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la línia de 
separació calçada-vorera. El rastell col·locat i el formigó de base que constitueix el seu 
seient serveixen de contenció als materials de les capes de base i de paviment durant les 
operacions d'estès i compactat dels mateixos.  
 base: té la missió de completar la funció resistent del paviment i servir-li de suport, a 
cada secció estructural del ferm s'ha d'estudiar conjuntament les dues capes (base i 
paviment), tant en relació als seus gruixos com a respecte a l'elecció dels materials de 
cadascuna d'elles. 
 paviment: poden ser paviments de mescla asfàltica en calent, paviments de mescla 
asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials, el paviment més usual, en calçades, 
és de mescla asfàltica en calent amb dues capes de rodadura. 
 
Aquests paviments  estan  formats per un o diversos dels elements següents: reg 
d'imprimació, capa de base, reg d'adherència i capa de rodadura. 

Per a realitzar els paviments asfàltics serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
 conductors de maquinària. 
 obrers i peons. 
 asfaltadors. 



   
 

 

 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la 
realització dels paviments: 
 Maquinària: piconadores, extendedora, motonivelladora, camió formigonera, dúmper o 
camió  asculant, dúmper de petita cilindrada, carretó elevador per a material paletitzat, 
grup electrogen,  asfaltadora (calderet de reg asfàltic), etc. 
 Útils i  eines diversos. 
 Connexió provisional d'aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta 
activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia 
d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més 
importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos 
podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució 
que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 
mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització 
del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar 
aquests riscos. 
 

Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
14.-Exposició a temperatures extremes. 
15.-Contactes tèrmics. 
18.-Contactes amb substàncies càustiques 
i/o corrosives 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o 
contra vehicles 
24.-Accidents de trànsit. 

 



   
 

 

 

OBSERVACIONS: 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó. 
(21) Risc causat per l'emanació de gasos volàtils provinents de la massa d'asfalt 
calent, que poden aconseguir el punt d'autoignició. 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
POSADA A PUNT DE L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja estiguin 
instal·lats  els  serveis d'Higiene i Benestar para el personal de l'obra. 
PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització de la subbase, base, voreres i rigoles i paviments 
ha de conèixer els  riscos específics i l’ús dels  mitjans auxiliars necessaris per a realitzar 
amb la major seguretat possible. 
 S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant els 
senyals de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 
 A l’interior de l'obra, s'han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 
 En l'entrada a l'obra s’establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i 
sortida de camions a l'obra, i especialment als  casos necessaris del tall del trànsit viària. 
 Aquest operari haurà d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direcció 
obligatòria". 
 El senyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
 El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores, serà dirigit por un 
comandament (encarregat, capatàs). 
 S’ha d' procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 Durant l’estès d’àrids per a les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà de tindre la 
precaució en les maniobres marxa enrere, seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 
 En cas de estès i anivellació dels  àrids mitjançant motonivelladora, s’haurà de tindre la 
precaució que aquesta disposi de llums i senyals sonores intermitents i clàxon, per a 
senyalitzar la marxa enrere, per evitar atropellaments de personal auxiliar. 
 Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el 
moviment incontrolat d’aquesta, per aquest motiu, serà guiada per un operari. 
 El conductor del camió formigonera, durant  l’abocament de formigó, s’ha d’estar atent 
a les instruccions de l’operari que guiï  l’abocament. 
 L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d' usar casc de seguretat, guants 
de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
 La manipulació de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris o maquinària 
adequats per a evitar la caiguda de les peces en la manipulació o trasllat. 
 En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança esparcidora s’ha d' tindre la 
precaució d'apuntar sempre cap a terra, tot i que s'obturi el conducte. 
 Els  operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaució de no tocar 
aquest, per a evitar cremades i dermatitis. 
 Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb aigua freda, i si la 
cremada és extensa s’ha d' cobrir  amb gases estèrils i portar a l’accidentat a un centre 
assistencial. 
 No s’han d’usar dissolvents per a treure  l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure 
partícules de l’asfalt dels ulls. 
 A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar d'una 
farmaciola de primers auxilis per a atendre, com primera assistència, a les possibles 
cremades o altres lesiones que es puguin produir durant el treball. 
 En treballs en asfalt en calent s’han de preveure l’existència d'extintors de productes 
químics secs o de diòxid de carboni per a apagar possibles focs. 



   
 

 

 

 En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 
 A cada moment, els treballadors que realitzi el reg asfàltic han d'usar casc (gorra de 
teixit cenyit), granota de treball cenyit i tancat, botes de seguretat de sola alta 
(preferiblement de sola de fusta), guants de cuiro i pantalla facial. 
 A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran d'usar, 
davant del risc de contacte amb  l’asfalt calent, casc, granota de treball, botes de 
seguretat, guants de cuiro. 
 En la realització de la subbase, base i pavimentació s’haurà de considerar la possible 
presència d’algun servei aeri existent (línies aèries elèctriques o de telecomunicacions) i 
s’haurà de tindre present, en cas que no es puguin desviar o suprimir el subministrament, 
les normes de seguretat que s’especifiquen a continuació. 
Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents: 

Línies elèctriques aèries  
 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels 
riscos existents en els treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es 
donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de 
protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 
 En presència de línies d'electricitat aèries i davant de la possibilitat d'un contacte 
elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 
maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 
1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVolts 
5 metres per a tensions entre 110 KVolts i 220 KVolts 
7 metres per a tensió de 380 KVolts 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un 
valor de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent 
(balanceig) o dilatacions. 
 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns 
pòrtics a cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 
 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, 
constituïts per fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 
 S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. 
Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es 
desplacin. 
 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha 
d'indicar i proveir del material adequat per aquesta protecció. 
 En cas de contacte amb una línia elèctrica ha de tindre's en compte que no provoca 
generalment el tir dels dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió 
automàticament es restableix per un període de temps molt breu. 
 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el 
sentit invers al qual es va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la 
màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible de separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta 
necessitat el conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans 
habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 
- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la 
màquina fins una distància segura. 



   
 

 

 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra 
s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi 
que es troba sense tensió. 
 En el cas que la màquina no pugui  desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les 
persones que es troben en la zona de perill han d'observar les següents normes : 
- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no 
efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  
màquina. 
 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de 
la línia elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els 
primers auxilis a la víctima. 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica 
al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta 
activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Carretó elevador 
Formigonera pastera 
Motobolquet 
Mototraílla 
Piconadora 
Camió grua 
Estenedora de productes bituminosos 
Màquina d'asfaltar 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes 
per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 



   
 

 

 

 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Abalisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a 
la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
 Senyal de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de prohibit fumar. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

 Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

 Per als treballs de reg asfàltic: 
- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit). 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball cenyit i tancat. 
- Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta). 
- Pantalla facial.  

 Per als treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentació: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 



   
 

 

 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig 
sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un terra , està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 
1.2 Descripció: 
Tipus de revestiments amb peces rígides:  
 amb taulells de pedra, ceràmiques, de ciment, de terratzo, de formigó, de fosa, de 
xapa d'acer, etc. 
- amb llistons (mosaic). 
- amb taules (fusta). 
- amb lloses de pedra. 
- amb plaques de formigó. 
- amb llambordes de pedra o de formigó. 

Es poden col·locar de diferents formes: 
 sobre una base de sorra compactada. 
 sobre una base rígida de formigó. 
 sobre una estructura auxiliar. 
 
En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici,  s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. 
Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material  solt o paletitzat a les 
respectives zones. Aquest arreplega de material  es transportarà i descarregarà 
mitjançant maquinària per a tal fi: camió, dúmper, camió grua, carretó elevador, etc. 

Per a realitzar els paviments serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
 conductors de maquinària i/o operadors de carretó elevador. 
 operaris d'abocament del formigó. 
 conductors de formigonera. 
 enrajoladors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la 
realització dels paviments: 
 Maquinària: camió, dúmper, piconadora, camió formigonera, formigonera pastera, 
dúmper de petita cilindrada per a transport auxiliar,  camió grua, carretó elevadora, serra 
circular, grup electrogen, etc. 
 Útils i eines diversos. 
 Connexió provisional d'aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta 
activitat. 



   
 

 

 

 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la 
guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més 
importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos 
podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució 
que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 
mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització 
del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar 
aquests riscos. 
 

Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caigudes d'objectes per desplom 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes per manipulació. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra 
vehicles 
24.-Accidents de trànsit. 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. 

 
OBSERVACIONS: 
(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de polit. 
(18) Risc  causat pel contacte de la pell amb el formigó i/o morter. 
(26) Risc  causat per  la manipulació de peces per a pavimentar 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant camions, 
dúmpers, camions grua, camions formigonera, etc. 



   
 

 

 

 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja estiguin  
instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 
PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat 
possible. 
 A l’interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 
 El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores al solar, serà dirigit per un cap 
(encarregat, capatàs). 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 Durant l'estès d'àrids per a les bases mitjançant camions s’ha de tindre la precaució en 
les maniobres marxa enrere, que seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 
 En cas d'estès i anivellació dels àrids mitjançant motonivelladora, s'haurà de tenir la 
precaució que aquesta disposi de llums intermitents i clàxon, per a evitar atropellaments 
del personal auxiliar. 
 S’ha de controlar el bon  estat  de fleixat dels materials paletitzats. Els fleixos s’han de 
tallar, perquè en cas de no fer-lo, aquests poden convertir-se en un "llaç" amb el que en 
entropessar es produeixin caigudes al mateix nivell. 
 En la manipulació de materials  s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a 
evitar cops, ferides i erosions.  
 Per a evitar lumbàlgies es procurarà que en el transport manual de material no es 
realitzin sobreesforços. 
 Es vetllarà a cada moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta 
disposició d'interruptors diferencials i magnetotèrmics en el quadre de zona. 
 És prohibit el connexionat de cables als quadros de subministrament d'energia sense les 
clavilles mascle-femella. 
 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'usar casc de 
seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de 
seguretat. 
 Durant la maniobra d'abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment 
incontrolat d'aquesta, per a això està serà guiada per un operari. 
 El conductor del camió formigonera, durant l'abocament de formigó, ha d’estar atent a 
les instruccions de l'operari que guiï l'abocament. 
 L'operari que realitzi l'abocament del formigó haurà d'usar casc de seguretat, guants de 
neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
 El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per a evitar lesions als pulmons 
per treballar en ambients amb pols pneumoconiòtics. 
 El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant-se el 
tallador a sotavent, per a evitar en la mesura que es pugui  respirar els productes del tall 
en suspensió. 
 En cas d'efectuar els talls amb l'esmoladora (radial) es tindrà molt en compte la 
projecció de partícules per aquest motiu, s’ha de fer en un lloc on el trànsit de personal 
sigui mínim, i sinó és així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 
 Les peces de paviment es transportaran i s’hissaran sobre palets convenientment 
encintats.  
 Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades  a l’interior de 
jaulones de transport per a evitar accidents per vessament de la càrrega. 
 Les peces s'hauran d'apilar correctament, dins de les caixes de subministrament i no 
s'obriran fins a al moment de la seva utilització. 
 El conjunt apilat no es deixarà mai a menys de 2 metres de desnivells o talussos. 
 Els sacs d'aglomerant es transportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats 
sobre plataformes emplintades, fermament amarrades per a evitar vessaments. 



   
 

 

 

 Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les 
zones de circulació o treball. 
 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern de l'obra es 
tancarà l'accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
 Els operaris que realitzin el transport de material  sec hauran d'usar casc de seguretat, 
guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
 Els operaris que manipulin  morters, formigons, etc. hauran d'usar casc de seguretat, 
guants de neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola 
antilliscant.  
 Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de 
cuiro i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuiro de seguretat, ulleres 
antiimpactes i quan calgui  mascareta antipols. 
 Els paquets de lames de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per a evitar 
accidents per descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 
 Als accessos a zones en fases d’ entarimat, es senyalitzarà amb "prohibit el pas" amb un 
rètol de "superfície irregular", per a prevenir de caigudes al mateix nivell. 
 Les màquines de fregar a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament, per a evitar 
accidents per contacte amb energia elèctrica. 
 Les polidores a utilitzar tindran el manillar de  la manipulació i control revestit de material 
aïllant de l'electricitat. 
 Les operacions de manteniment i substitució d'escates s'efectuaran sempre amb la 
màquina "desconnectada de la xarxa elèctrica". 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica 
al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta 
activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Serra circular 
Esmoladora angular 
Carretó elevador 
Formigonera pastera 
Grup electrogen 
Motobolquet 
Mototraílla 
Piconadora 
Serra mecànica 
Camió grua 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes 
per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm d'alt. 
 Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 
 



   
 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a 
la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill. 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

 Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

 Per als treballs de col·locació paviment : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Genolleres. 



   
 

 

 

- Ulleres antiimpactes o pantalles facials de metacrilat, en els casos de tall de paviments 
rígids. 
- Mascareta antipols, en els casos de tall de paviments rígids. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig 
sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 

 
SENYALITZACIÓ VIÀRIA 

 
1.- INTRODUCCIÓ. 
1.1 Definició: 
Comprèn bàsicament les marques vials de les calçades (senyalització horitzontal) i els 
senyals d'informació, circulació i xarxa de semàfors (senyalització vertical), pretenent 
aconseguir l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants. 
1.2 Tipus de senyalització viària: 
 senyalització horitzontal (marques horitzontals). 
 senyalització vertical.  
1.3 Observacions generals: 
La senyalització horitzontal consisteix en marques vials pintades sobre paviment, s'efectua 
mitjançant aire impulsat a través d'un broc, amb una petita sortida, a una pressió tal que 
impulsa la pintura produint una boirina d'aire-pintura que surt del sortidor de la pistola, la 
pressió la genera un grup compressor; podent-se realitzar: 
 pintat manual amb pistola, s'efectua manualment ; o 
 pintat amb màquina autopropulsada. 
 La senyalització vertical consisteix en: 
- semàfors. 
- senyals de trànsit : el codi de circulació les classifica en tres grups : advertència de 
perill,reglamentació i indicació. 
- senyals d'informació. 
 
S’ha de  considerar, abans del inici d'aquesta activitat, que ja estiguin  instal·lades les 
tanques perimetrals de limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la 
mateixa; les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les connexions provisionals 
aigua, telèfon  i electricitat. 
 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
1.1 Definició: 
Comprèn les marques vials de les calçades, regulades pel codi de circulació i/o 
ordenanances municipals, pretenent aconseguir, junt amb la senyalització vertical, 
l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants. 
1.2 Descripció: 



   
 

 

 

Tots els senyals horitzontals es realitzen mitjançant pintures sobre paviment : asfalt, formigó, 
etc. Aquestes pintures han de resistir perfectament la intempèrie, mantenir el color (blanc 
habitualment), no ser lliscants amb pluja i ser resistents al desgast del trànsit rodat. 

Els elements fonamentals de la senyalització horitzontal (marques vials) són : 
 passos de vianants. 
 zones d’estacionament. 
 senyalització de carrils en vials i carreteres per a automòbils : comprèn el disseny dins 
d'un viària dels carrils per a circulació de vehicles. 
 inscripcions: tenen per objecte proporcionar al conductor una informació 
complementària recordant-li l'obligació de complir allò que s'ha ordenat per un senyal 
vertical o en certs casos imposar per si mateixa una determinada prescripció. 
 altres: hi ha nombrosos serveis que es creïn en les vies urbanes i que han de ser 
correctament senyalitzats per a evitar confusions, accidents, etc ; en aquest grup 
s'inclouen la senyalització de carrils bici, autobús, etc; la senyalització de parades 
d'autobusos, taxis,etc. 

Per a realitzar la senyalització horitzontal serà imprescindible considerar l'equip humà 
següent: 
 conductors de maquinària. 
 pintors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la 
realització dels paviments: 
 Maquinària: màquina autopropulsada per a pintat de marques lineals, pistola de pintat, 
compressor pneumàtic, etc.  
 Connexió provisional d'aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta 
activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia 
d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més 
importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos 
podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució 
que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 
mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització 
del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar 
aquests riscos. 



   
 

 

 

 
Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
10.-Projecció de fragments o partícules 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18.-Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 

OBSERVACIONS: 
(17, 18 i 21) Risc  causat per  l'ús de dissolvents. 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que ja estiguin  
instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 
PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització de les marques vials ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat 
possible. 
 S'evitarà en la mesura que es pugui  el contracte directe de pintures amb la pell, per a 
això es dotarà als treballadors que realitzin aquest treball de peces adequades que els 
protegeixen d'esquitxades i permeten la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial 
antiesquitxades o ulleres, granota de treball, guants de neoprè i botes de seguretat). 
 L'abocament de pintures i matèries primeres sòlides com a pigments, ciments, i altres, es 
portarà a terme des de poca altura per a evitar  esquitxades i núvols de pols. 
 Quan s'apliquin imprimacions que desprenguin vapors orgànics els treballadors hauran 
d’estar dotats d'adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents. En 
aquest adaptador facial anirà adaptat el seu corresponent filtre químic. 
 Quan s'apliquin pintures amb riscos d'inflamació s'allunyaran del treball les fonts radiants 
de calor, en especial és totalment prohibit de fumar, tenint previst en les proximitats del 
tall un extintor. 
 L'emmagatzemament de pintures susceptible d'emanar vapors inflamables s’haurà de 
fer en recipients tancats allunyant-los de fonts de calor i en particular quan 
s'emmagatzemen recipients que continguin nitrocel·lulosa s'haurà de realitzar un volteig 
periòdic dels mateixos, per a evitar el risc d'inflamació. 
 S'instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d'accés al magatzem 
de pintures. 
 No s'han d'efectuar treballs de pintura per polvorització amb productes que  continguin  
sulfur de carbó, tetraclorur de carboni, arsènic i compostos d'arsènic o més de 1% de 
benzè o d'alcohol metílic. 
 Els rebutjos de cotó, draps per a la neteja i altres articles anàlegs s'haurien de posar, una 
vegada utilitzats, en recipients metàl·lics amb tapadores hermètiques. 
 Les pintures a base de sílice s’han de conservar recipients on s'indiqui clarament el seu 
contingut. 
 El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
 Sobre la porta del magatzem de pintures s’haurà d'instal·lar els següents senyals : 
advertència material inflamable, advertència material tòxic, prohibit fumar. 
 Abans d'usar la pintura l'operari s’haurà d'informar de les mesures de seguretat i 
instruccions del tipus i classe de pintura que empra. 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines 
autopropulsades de pintat. 



   
 

 

 

 El conductor de la màquina autopropulsada de pintat ha de portar casc de seguretat, 
granota de treball i botes de seguretat. 
 S’ha de tindre la precaució que la màquina autopropulsada de pintat estigui en 
contacte permanent amb  el terra per a descarregar l'electricitat estàtica, generada pel 
fregament del pigment de la pintura en sortir per la tovera. 
 
Donat el perill d'incendi que comporta la manipulació de líquids inflamables, és necessari 
disposar en la màquina autopropulsada de pintat d'un extintor de pols química. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica 
al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta 
activitat. 

Pistola per a pintat 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997). 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes 
per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 Extintor de  pols química seca. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a 
la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
 Senyal de  prohibit fumar. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 



   
 

 

 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Per als treballs amb pintura : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Mascareta amb filtre químic.  
- Pantalla facial, si escau.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig 
sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
SENYALITZACIÓ VERTICAL 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
1.1 Definició: 
Comprèn els senyals d'informació, circulació i xarxa de semàfors, regulades pel codi de 
circulació i/o ordenances municipals, pretenent aconseguir, junt amb la senyalització 
horitzontal, l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants. 
1.2 Descripció: 
Els elements fonamentals de la senyalització vertical són : 
 semàfors: s'ha d'haver previst les canalitzacions i fonamentació, s'han de situar a l'altura 
de la línia de parada dels cotxes als passos de vianants ; s'han de dimensionar les llums i 
viseres amb la grandària necessària per a fer-les visibles a qualsevol circumstància; els 
semàfors han d’estar connectats a una presa de terra. 
 senyals de trànsit: conforme a les normes de trànsit establides al codi de circulació; 
situant-se en façanes d'edificis o en tancaments de parcel·les i disposades perpendiculars 
a l'alineació, a 2,20 m d'altura sobre el terra; també es poden col·locar pals enclavats a 
les voreres, als voltants dels rastells o de les alineacions, a fi de no crear obstacles amb 
elles. L'altura mínima de col·locació d'un senyal, segons el codi de circulació, és d'1 metre 
d'altura. 
 senyals d'informació: informen de la direccions a seguir, edificis singulars,  sortides  de la 
ciutat,  etc. 

Per a realitzar la senyalització vertical serà imprescindible considerar l'equip humà 
següent: 
 obrers. 
 peons. 
 conductors de maquinària. 



   
 

 

 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la 
realització dels paviments: 
 Maquinària: camió grua, etc.  
 Útils i  eines diversos. 
 Connexió provisional d'aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta 
activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la 
guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més 
importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos 
podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució 
que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 4 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 
mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització 
del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar 
aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o 
contra vehicles. 
24.-Accidents de trànsit. 

 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja estiguin  
instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 
PROCÉS 
 El personal encarregat de la col·locació dels senyals verticals ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat 
possible. 



   
 

 

 

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a 
evitar cops, ferides i erosions.  
 Les columnes dels semàfors s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible 
sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  
impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
 L'hissat de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es subjecta el ganxo 
de la grua, per a facilitar l'enganxall i desenganxament. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- Evitar que les eslingues s'encreuen ja que això podria produir la ruptura de la que 
quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, 
ni deixar-les  al terra . 
 S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el 
transport. 
 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la 
seva posició d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que els cables estiguin  ben fixats i que els ramals estiguin estesos de 
la mateixa manera. 
 Si la càrrega no es trobés ben  lligada  o ben equilibrada, s'ha de dipositar sobre  el terra 
i s’ha de  tornar a  lligar  bé. 
 Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir 
en això i comprovar quina pot haver estat la causa. 
 No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans 
quedin atrapades entre  la càrrega i els cables. 
 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per 
a no trobar obstacles. 
 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la 
càrrega a poca altura i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva 
posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a 
arran de terra  o  al seu lloc de col·locació.  
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas 
o treball. 
 S'ha de procurar no dipositar les càrregues a zones de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en dipositar la càrrega. 
 S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra , afluixant  una mica els cables. 
 S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de 
la càrrega. 
 Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de columna, etc. ha de 
ser auxiliat per una persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua.  
 Els operaris que realitzin el transport i col·locació dels senyals vials hauran d'usar casc de 
seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de 
seguretat. 
ELEMENTS AUXILIARS 



   
 

 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica 
al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta 
activitat. 

Oxitallada 
Martell pneumàtic 
Camió grua 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes 
per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 Extintor de  pols química seca. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997). 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a 
la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
 Senyal de  prohibit fumar. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997). 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Treballs de transport manual i col·locació : 



   
 

 

 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
A cada  moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig 
sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 

JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 

 
1.- INTRODUCCIÓ. 
1.1 Definició: 
Conjunt d'elements que milloren la qualitat ambiental i el benestar dels ciutadans. 
1.2 Tipus: 
 jardineria. 
 mobiliari urbà. 
1.3 Observacions generals: 
En aquest capítol considerem la jardineria com a culminació d'un procés d'activitats, que 
s'han d'haver realitzat anteriorment: 
 preparació del terreny: neteja i desbrossament, terraplens,  desmunts , contenció. 
 sanejament: clavegueram, etc. 
 instal·lacions d'abastiment: aigua, electricitat, etc. 
 pavimentació: asfàltica, peces rígides, etc. 
 
En aquest capítol considerem, també, la recepció, arreplega, transport i col·locació del 
diferent mobiliari urbà. 
 
S’ha de  considerar, abans del inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les 
tanques perimetrals de limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la 
mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les connexions 
provisionals aigua, telèfon i electricitat. 
 
 
JARDINERIA 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
1.1 Definició: 
La jardineria, com a arquitectura paisatgística, consisteix en la creació de zones verdes 
(jardins, parcs, etc.) per a millorar la qualitat medi ambiental i el benestar de la població. 
1.2 Descripció: 
Els elements a considerar en la realització de la jardineria són: 
 aportacions per a preparació del terreny : terra vegetal, torba, terra de bruc, matèria 
orgànica, adobs minerals, etc. 



   
 

 

 

 aportacions d'àrids per a la realització de paviments : terres  formats amb terra, cudols, 
cudols rodats, llasts, sorra, graves, etc. 
 sembrat : gespa, gram, etc. 
 obertura de clots : buidatge del terreny perquè permeta que les arrels de la planta es 
puguin col·locar sense doblegar. 
 plantacions : arbres, arbustos, etc. 

Els elements a considerar en el manteniment i conservació de la jardineria són : 
 Maquinària: tractors, segadores, carregadores, vehicles utilitaris.susana 

Per a realitzar la jardineria serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
 jardiners. 
 conductors de maquinària. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la 
realització dels paviments: 
 Maquinària: camió, dúmper de petita cilindrada, camió grua, mini retroexcavadora, 
etc.  
 Útils i  eines diversos. 
 Connexió provisional d'aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual  s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta 
activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la 
guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més 
importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos 
podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució 
que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 
mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització 
del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar 
aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 



   
 

 

 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops per objectes o eines. 
11-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles. 
24.-Accidents de trànsit. 

 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja  estiguin  
instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 
PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització de la jardineria ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat 
possible. 
 En la manipulació de materials i plantes  s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per a evitar cops, ferides i erosions.  
 L'hissat de material i/o plantes s'ha de realitzar mitjançant eslingues de teixit. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues  s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la 
intempèrie, ni deixar-les  al terra . 
 S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el 
transport. 
 S'han de tesar les eslingues una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la 
seva posició d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que les  eslingues de teixit   estiguin  ben fixades i que els ramals  
estiguin  estesos de la mateixa manera. 
 Si la càrrega no es trobés ben  lligada  o ben equilibrada, s'ha de dipositar sobre  el terra 
i tornar-se a  lligar  bé. 
 Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i 
comprovar quina pot haver estat la causa. 
 No subjectar mai les eslingues en el moment de posar-les en tensió, a fi d'evitar que les 
mans romanguin   agafades entre la càrrega i les eslingues. 
 Quan la grua està  estacionada  i ha de realitzar el moviment d'elevació i distribució, 
abans de realitzar la distribució ha d'elevar  a una alçada suficient( 3 metres per damunt 
de qualsevol obstacle ) la càrrega. 
 En que la grua hagi de desplaçar-se i el recorregut sigui prou  llarg,  s’ha de realitzar el 
desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva 
posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  
arran de terra  o  al seu lloc de col·locació.  
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas 
o treball. 



   
 

 

 

 S'ha de procurar no dipositar les càrregues en zones de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  les eslingues en dipositar la càrrega. 
 S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica les eslingues. 
 Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatge o col·locació d'arbres, arbustos, etc. ha 
de ser auxiliat per una persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 
 Els operaris que realitzin el transport i col·locació arbres i arbustos hauran d'usar casc de 
seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de 
seguretat. 
 S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de les voreres de talussos. 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les miniretroexcavadora, 
prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
Manteniment o condicionament 

Tractors 
 Per a prevenir la bolcada s'ha de tenir en compte:  
- no conduir per on el tractor pugui  bolcar o esvarar ; evitar els pendents pronunciats; 
atenció a les pedres, forats i perills semblants. 
- en realitzar girs s'ha de reduir la marxa i prendre les corba amb atenció per a evitar 
la bolcada o la pèrdua de control del volant i els frens. 
- respectar les càrrega límit del tractor. 
 No s'ha de transportar personal, sota cap causa 
 El conductor ha d'utilitzar cinturó antivibratori, botes de seguretat i granota de treball. 
 El tractor ha d'anar proveït de cabina antibolcada i antiimpacte. 

Segadores 
 Utilitzar fulles i carcasses protectores adequades. 
 Mantenir totes les fulles i carcasses de seguretat al seu lloc i  en perfecte estat . 
 El conductor ha d'utilitzar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de cuiro i 
granota de treball. 
 No permetre que ningú, aliè als treballs s'acosti a la maquinària de segat. 
 Quan s'acabi d'utilitzar la màquina o en el cas que el conductor abandoni la mateixa 
s’haurà de desconnectar-la i el mateix conductor haurà d’emportar-se  les claus de 
contacte. 
 En el cas que la màquina utilitzi combustible, ha de procurar omplir el dipòsit de 
combustible quan la màquina estigui freda. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica 
al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta 
activitat. 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Motobolquet 
Camió grua 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
 



   
 

 

 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes 
per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997) 
 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a 
la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Armilles d’alta visibilitat. 

 Treballs de transport manual, plantació, sembrat i estesa d'àrids : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
A cada  moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig 
sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 



   
 

 

 

 
MOBILIARI URBÀ 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
1.1 Definició: 
Conjunt d'elements que es col·loquen en les vies urbanes, places i zones verdes amb la 
finalitat d'oferir diferents serveis, orientats a l'ús i a que gaudeixi  la població urbana. 
1.2 Descripció: 
El mobiliari urbà comprèn la col·locació de bancs, papereres, fonts, elements publicitaris, 
marquesines,  cabines prefabricades sanitàries, cabines de telèfon, jocs infantils, tanques, 
aparcament de bicicletes, parquímetre, etc. 

Per a realitzar la jardineria i col·locació del mobiliari urbà serà imprescindible considerar 
l'equip humà següent: 
 obrers. 
 peons. 
 conductors de maquinària. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la 
realització dels paviments: 
 Maquinària: camió grua, etc.  
 Útils i  eines diversos. 
 Connexió provisional d'aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta 
activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la 
guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més 
importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos 
podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució 
que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 
mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització 
del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar 
aquests riscos. 
 
 

Riscos 



   
 

 

 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops i contactes amb elements mòbils de 
la màquina. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o 
contra vehicles. 
24.-Accidents de trànsit. 

 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que ja estiguin  
instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 
PROCÉS 
 El personal encarregat de la col·locació del mobiliari urbà ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat 
possible. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a 
evitar cops, ferides i erosions.  
 L'hissat de material s'ha de realitzar mitjançant eslingues de teixit. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de vetllar per a què les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues  s’hauran de conservar   en perfecte estat . No deixar-les a la 
intempèrie, ni deixar-les  al terra . 
 S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el 
transport. 
 S'han de tesar les eslingues una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la 
seva posició d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que les  eslingues de teixit  estiguin  ben fixades i que els ramals 
estiguin estesos de la mateixa manera. 
 Si la càrrega no  es trobés ben lligada  o ben equilibrada, s'ha de dipositar sobre  el terra 
i tornar-se a  lligar correctament. 
 Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i 
comprovar qual pot ser la causa. 
 No subjectar mai les eslingues al moment de posar-les en tensió, a fi d'evitar que les 
mans  romanguin   agafades entre la càrrega i les eslingues. 
 Quan la grua està  estacionada  i ha de realitzar el moviment d'elevació i distribució, 
abans de realitzar la distribució ha d'elevar la càrrega 3 metres, aproximadament, per 
damunt de qualsevol obstacle. 
 En el cas que la grua s’hagi de desplaçar i el recorregut sigui prou  llarg,  s’ha de realitzar 
el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 



   
 

 

 

 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva 
posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  
arran de terra  o al seu lloc de col·locació.  
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas 
o treball. 
 S'ha de procurar no dipositar les càrregues en zones de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  les eslingues en dipositar la càrrega. 
 S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra , afluixant  una mica les eslingues. 
 Els treballs de hissat, desplaçament, arreplega o col·locació, ha de ser auxiliat per una 
persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 
 Els operaris que realitzin el transport i col·locació hauran d'usar casc de seguretat, 
guants de cuiro i lona (tipus americà), granota  de treball i botes de cuiro de seguretat. 
 En el cas d'utilització de eines manuals en què es generi projecció de partícules, s'han 
d'utilitzar ulleres de protecció contra impactes mecànics. 
 
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també el martell pneumàtic. En cas 
que això no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de protecció individual 
(auriculars o taps). 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica 
al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Esmoladora angular 
Martell pneumàtic 
Camió grua 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes 
per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora.(Art. 7 RD 
1627/1997) 
 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a 
la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 



   
 

 

 

 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Treballs de transport manual i col·locació : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
A cada  moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig 
sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

 
Tota la maquinària ha d’estar homologada per la C.E. 
 
OXITALLADA 
 El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles de gasos liquats s'efectuarà 
sobre les següents condicions : 
- Hauran d’estar protegides les vàlvules de tall amb la corresponent caperutxa 
protectora. 
- No es  barrejaran  les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s'hauran de transportar en bates engabiades en posició vertical i 
lligades. 



   
 

 

 

 S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de 
manera  perllongada. 
 S’han d'usar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
 S’ha de prohibir  l’abandonament de les bombones després del seu ús. 
 Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i 
destriant les buides de les que estiguin plenes. 
 El magatzem de gasos liquats s'ubicarà a l’exterior de l'obra, amb ventilació constant i 
directa. 
 Es senyalitzarà les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosió i prohibit fumar. 
 Es controlarà que el bufador quedi completament apagat una vegada finalitzat la 
feina. 
 S’ha de comprovar que hi hagi les vàlvules anti-retrocés de flama. 
 S’ha de vigilar que no hi hagi  fuites de gas en les mànegues d'alimentació. 
 A tots els operaris de l'oxitallada han de conèixer  la següent normativa : 
- Utilitzar sempre els carros portabombones per a realitzar la feina amb major 
seguretat i comoditat. 
- S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per 
eliminar possibilitats d'accidents. 
- L'operari ha d'usar casc de polietilè (per a desplaçaments per l'obra), elm de 
soldador (casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, 
guants de cuiro, maneguins de cuiro, polaines de cuiro, davantal de cuiro i botes de 
seguretat. 
- No s'han d'inclinar  les bombones d'acetilè per a esgotar-les. 
- No s'han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades. 
- Abans d'encendre  l’encenedor s'ha de comprovar que estiguin ben fetes les 
connexions de les mànegues i aquestes estiguin  en perfecte estat . 
- Abans d'encendre  l’encenedor  s'ha de comprovar que estiguin instal·lades les 
vàlvules anti-retrocés,  per a evitar possibles retrocessos de flama. 
- Per a comprovar que a les mànegues s’han de submergir, aquestes, sotapressió a 
recipient amb aigua. 
- No s’ha d'abandonar el carro portabombones en absència  perllongada, s’ha de 
tancar el pas de gas i portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas mitjançant la clau apropiada. 
- S’ha d'evitar focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats. 
- No dipositar  l’encenedor  al terra. 
- S’ha d’assegurar que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’aquests dos gasos s'han d'unir entre si mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d'utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, 
acetilè color vermell) 
- No  s'ha d'emprar acetilè per a soldar o tallar materials que  continguin  coure; per 
poc que contingui  serà suficient perquè es  produeixi una reacció química i es formi un 
compost explosiu. 
- En cas d'utilització de l’encenedor per desprendre pintures l'operari haurà d'usar 
mascareta protectora amb filtres químics específics per als productes que es van a 
cremar. 
- En cas de soldar o tallar elements pintats s’ha de fer a l'aire lliure o en un local ben 
ventilat. 
- Una vegada utilitzades les mànegues s'han d'arreplegar als carretons, així es 
realitzarà la feina d'una forma més còmoda, ordenada i per tant segura. 
- És prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli  encenedors  o bombones. 
Tampoc s'ha de fumar al magatzem de bombones. 
 



   
 

 

 

 
ESCALES DE MÀ 
 A les escales de fusta el travesser ha de ser d'una sola peça i els esgraons han d'anar 
acoblats. 
 En cas de pintar-se l'escales de fusta, s'ha de fer mitjançant vernís transparent. 
 Sempre que superin l’alçada de 3,5 metres, s’hauran d’utilitzar cinturons de seguretat. 
 No han de superar altures superiors a 5 metres. 
 En el cas de que hagin de superar l’alçada de 5m, per a altures entre 5 i 7 metres 
s'hauran d'utilitzar travessers reforçats en el seu centre. 
 En el cas de que hagin de superar l’alçada de 5m, per a altures superiors a 7 metres 
s'han d'utilitzar escales especials. 
 Han de disposar de dispositius antilliscants a  la seva base  o ganxos de subjecció al 
capdavant. 
 L'escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’un 1 metre el punt de  
desembarcament. 
 L'ascens o descens per l'escala s'ha de realitzar de front a aquesta. 
 
 
CAMIONS I DÚMPERS 
 S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària. 
 Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent 
permís de conducció per al vehicle que condueixen. 
 Quan s’hagi acabada l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans 
d'iniciar-se el transport, s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 
 En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, 
s'hauran d'utilitzar topalls o falques que impedeixin  el recorregut  marxa  enrere, a més de 
tenir accionat el fre d'estacionament. 
 A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les  
ordres dels senyalitzadors autoritzats. Sempre, s’haurà de donar preferència de pas a les 
unitats carregades. 
 S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar. 
 S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
 S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina de 
càrrega. 
 Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i de 
què la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 
 Totes aquestes màquines hauran d’estar dotades de clàxon i llum de marxa enrere, 
efectuant les maniobres sense brusquedat i anunciant-les prèviament. 
 En tots els treballs, el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d'usar casc de seguretat 
quan surti de la cabina. 
 Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a prop 
de la maquinària, evitant la permanència d'operaris sobre el basculant. 
 Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant : 
- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera 
protectora. 
- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la 
càrrega estarà equilibrada quan es carregui. 
- S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- Sempre que la maquinària  es trobi a la cresta d'un talús es respectarà la distància 
de seguretat. 
- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia. 



   
 

 

 

- Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes pròpies a 
cada tipus d'obertura, tancament i bloqueig de les portes. 
 Després de  la descàrrega de la caixa basculant: 
- No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa 
basculant està totalment baixada. 
 
 
GRUP COMPRESSOR  
 El grup compressor  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  
 L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a 
una distància mai inferior als dos metres de talls i talussos, en prevenció de riscos 
d’esllavissades . 
 El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal 
manera que es garanteixi la seva estabilitat. I el transport dins de la caixa de camió es 
realitzarà completament immobilitzat, calçant-la i lligant-la per a evitar moviments. 
 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari 
haurà d'utilitzar  l’equip de protecció individual (auriculars o taps). 
 Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de 
tancat en prevenció de possibles atrapaments o per evitar l'emissió de soroll. En cas de 
l'exposició del compressor a altes temperatures ambientals s’ha de col·locar sota un 
ombràcul. 
 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, 
ús dels resguards de seguretat de la màquina en tot moment. 
 Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 
metres dels martells, vibradors o una altra Maquinària a la que es connecti. 
 Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els 
mecanismes de connexió tindran el seu corresponent estanquitat. 
 És  prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 
 
 
MARTELL PNEUMÀTIC 
 El martell pneumàtic haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari 
haurà d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o taps). 
 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, 
ús dels resguards de seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes  i ulleres. 
 Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 
metres dels martells. 
 Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els 
mecanismes de connexió tindran el seu corresponent estanquitat. 
 És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 
 Abans d'accionar el martell pneumàtic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter. 
 S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 
 No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
 No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat  al terra. 
 L'operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d'usar casc de seguretat, davantal, 
granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, 
mascareta antipols i protectors auditius. 
 
 
MARTELL ELÈCTRIC 
 El martell elèctric haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari 
haurà d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o taps). 



   
 

 

 

 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, 
ús dels resguards de seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes  (en cas 
d'ambients amb pols  pneumoconiòtics) i ulleres. 
 Abans d' accionar el martell s’ha d’assegurar que tingui la presa de terra connectada al 
circuit de terra, o si no n'hi ha, s’ha d'observar a la placa de característiques que el 
mateix té doble aïllament. 
 Abans d'iniciar la feina ha de consultar amb encarregat o comandament, si hi ha 
instal·lacions encastades que puguin ser atrapades pel punter. 
 Abans d'accionar el martell elèctric s'ha d'assegurar que el punter es troba ben 
subjecte. 
 S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 
 No s’haurà d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat. 
 No s’haurà de deixar, sota cap concepte, el martell clavat  al terra. 
 L'operari que manipuli  el martell haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de 
treball, botes de seguretat, guants de cuiro i si escau ulleres antimpacte, mascareta 
antipols i protectors auditius. 
 
 
CARREGADORA 
 S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys 
i, per a materials durs, emprar carregadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius 
per a materials solts. 
 S'ha d'utilitzar l'equip adequat. Per a carregar roca, col·locar la cullera de roca. Els 
materials molt densos precisen cullerots més  petits . 
 Les carregadores són per a carregar, mai per a excavar. 
 Excepte en emergències, no s'usarà el casset o un altre element accessori per a frenar. 
 Cada carregadora està dissenyada per a una càrrega determinada, no s'ha de 
sobrepassar el límit màxim de pes per a evitar riscos.  
 És imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels 
pneumàtics. 
 No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones. 
 Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable 
col·locar balises de forma visible als límits de la zona d'evolució. 
 No es treballarà mai, sota les sortides del desmunt (front d'avanç de l'excavació), 
eliminant aquests amb el braç de la màquina.  
 Si la feina d'una carregadora amb pala giratòria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha 
d'abalisar la zona d'evolució de la màquina per a evitar l'accés a la mateixa de persones 
ja que la part giratòria de la pala pot xocar amb qualsevol persona que estigui situada 
entre la màquina i l'obstacle, xafant-la. 
 Les carregadores són susceptibles d'utilitzar diversos accessoris.  S’ha d’utilitzar l'adequat 
al treball a realitzar. Quan es canvia d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés 
indicat pel fabricant, guardant els accessoris no utilitzats en llocs apropiats i seguint les 
instruccions. 
 Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparació sota el casset, s'han de col·locar topalls o 
elements de bloqueig per a impedir la seva caiguda. 
 No s’ha de pujar un pendent  en marxa enrere amb el cullerot ple. Aquest ha de circular 
sempre cap a davant. 
 El maquinista que  condueixi  la carregadora haurà d'estar qualificat i anar proveït de 
casc de seguretat, calçat antilliscant i cinturó antivibratori. 
 En els zones de càrrega  s’ha de: 
- evitar el soscavat. 



   
 

 

 

- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques 
que avisin de la presència de cables o canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i 
dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet. 
MOTOBOLQUET  
 Quan es  baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant 
frenades brusques. 
 Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es 
troben en pendent, s’hauran de calçar les rodes. 
 A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talussos, pous, s’haurà de 
col·locar un tauler que impedeixi l'avanç del dúmper més enllà d'una distància 
prudencial a la vorera del desnivell. 
 A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la 
mateixa, i és prohibit el transport d'objectes que sortin de la vorera de la caixa. 
 Al  motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és  prohibit d’usar-lo com a transport 
per al personal. 
 La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor. 
 El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori. 
 No s'ha de circular amb el  motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits 
o al 30% en terrenys secs. 
 
 
EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA 
 No es situarà la màquina al costat de la vorera de la zona a excavar. 
 No es realitzaran moviments bruscos, ni en soltar la cullera ni a l'hissar-la, per a no minvar 
la capacitat dels cables. 
 Quan estigui excavant la maquinària ha d’estar immobilitzada, amb els frens ficats. 
 Els productes de l'excavació es descarregaran en llocs concrets o directament al camió 
o dúmper. 
 No s'ha de treballar en terrenys en pendent pronunciat a menys que sigui absolutament 
necessari. 
 Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament. Es canviarà el cable 
quan: 
- aquest present punts de picadura amb oxidació avançada.  
- present deformacions permanents per xafada, duplicitats, allargament, etc. 
- s'observin esquerdes. 
- existeixin lliscament del cable respecte als terminals. 
- quan el nombre dels seus fils d'aram estigui trencat en una proporció superior al 20% 
del total. 
 
 
MOTOTRAÍLLA 
 Durant la càrrega s’han de: 
- coordinar les maniobres del vehicle tractor i la traílla. 
- mantenir la traílla en línia amb el vehicle tractor. 
- no fer patinar les rodes. 
- quan es desplaci, eviti velocitats excessives en corbes tancades i en descensos. 
- evitar la conducció amb estirades. 
 
 



   
 

 

 

RETROCARREGADORA 
 Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilització, conservació i 
manteniment de les carregadores i excavadores (retroexcavadores) són vàlides per a 
aquesta màquina depenent de l'equip amb què treballi a cada moment. 
 
 
SERRA MECÀNICA 
 S’ha d’assegurar, abans d'iniciar els treballs, que el protector estigui ben instal·lat. 
 L'operari ha d'utilitzar protecció facial mitjançant pantalla de metacrilat o de xarxa 
metàl·lica. 
 L'operari haurà d'utilitzar auriculars o taps per a evitar lesions pel soroll.  
 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, 
ús dels resguards de seguretat de la màquina a cada moment i ús de pantalla facial. 
 Abans d'iniciar la feina s’ha d’assegurar  que la serra es connecti amb el circuit de terra, 
o si no n'hi ha. 
 No s’ha  d’abandonar mai la serra mentre estigui connectada. 
 L'operari que manipuli  la serra haurà d'usar casc de seguretat, granota de treball, botes 
de seguretat de cuiro, guants de cuiro, pantalla facial i protectors auditius. 
 
BARRINADORA PNEUMÀTICA 
 Abans de posar en funcionament el trepant, s'ha de reconèixer l'entorn detectant si 
existeixen “bolos“ de roques despreses o arbres desarrelats ; pel fet que el soroll del 
compressor junt amb el de la màquina i la seva vibració poden provocar  esllavissades. 
 Abans de començar la feina s’han de revisar els pneumàtics, una rebentada dels 
pneumàtics en servei pot provocar un accident greu. 
 S'ha de prohibir l'accés als controls de la màquina a persones no autoritzades o 
inexpertes. 
 Quan treballi s'ha de comprovar que l'aspirador de pols funciona perfectament per a 
evitar la inhalació de pols per part de l'operari. 
 S'han de comprovar, abans d'iniciar les perforacions, el bon  estat  de la barrina o 
trepant ja que la seva ruptura pot originar accidents seriosos. 
 Si la màquina té entroncament automàtic de barrines s'han d'arreplegar en el 
carregador els que es van a utilitzar, recordant que cada barrina té una longitud definida 
per càlculs tècnics i no es pot variar. 
 S’ha d’assegurar, abans de continuar, que els entroncaments entre barrines són 
correctes. 
 Si s'han de realitzar perforacions a prop d la vorera superior de desnivells ; abans d'iniciar 
la perforació, s'han d'instal·lar calzos d'immobilització de la rodes de la perforadora. 
 Si s'ha de treballar prop de la vorera de la coronació de talussos i talls del terreny, s'ha 
d'utilitzar el cinturó de seguretat ancorat a algun punt que ofereixi plena seguretat, en 
cap cas s’ha d' lligar a la màquina. 
 Quan es desplaci la barrinadora s’han de vigilar de no atrapar o atropellar el personal. 
 S’ha de procurar que el compressor estigui el més allunyat possible dels treballadors, 
mínim desitjable 15 metres,  causat per  l'alt nivell acústic que genera. 
 Quan es realitzi un trepant els treballadors hauran d'usar casc de seguretat, ulleres 
antiimpacte, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuiro de 
seguretat i si els calgués cinturó anticaiguda de seguretat. 
 Mai s’ha d'usar la màquina si és  sospita d'avaria o semiavaria. 
 Després de cada parada en la feina i abans de posar la màquina de nou en servei s'ha 
de comprovar que tots els maneguins de pressió estiguin perfectament emboquillats. 
 S'ha de tenir present que pot haver-hi barrines (cartutx d'explosiu) fallits al seu entorn, si 
es descobreix algun s’ha de senyalitzar sense tocar-lo i donar avís a l'artiller. 



   
 

 

 

 Els talls de perforació han d’estar en constant comunicació amb l'oficina de 
comandament mitjançant radiotelèfon. 
 S'ha de tenir una previsió de senyals de seguretat entre l'equip perforador i el 
comandament, per a casos d'incomunicació mitjançant radiotelèfon : “balisa lluminosa 
intermitent“ per a senyalitzar que s'ha produït un accident i “balisa lluminosa fixa“ per a 
sol·licitar ajuda urgent. 
 
 
EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) 
 S'ha d'utilitzar l'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys  
tous, per a materials durs i trajectes curts sense desplaçament. Utilitzar excavadores sobre 
pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts i trajectes llargs o de continu 
desplaçament. 
 S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavació, càrrega) l'equip adequat. 
 A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes màquines són molt propícies 
al risc de bolcada, per això s’han d'aplicar per a la realització de tota classe de treballs, 
assegurant la immobilitat del conjunt, els gats d'estabilització, dels quals disposen. 
 Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 
30% en terrenys secs però lliscants. 
 No s'ha d'elevar ni girar l'equip bruscament, o frenar de sobte, així com treballar en 
pendents. 
 És prohibit l'oscil·lació del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevació, gir i 
translació per a evitar sobrecàrregues que provoquin la inestabilitat de la màquina. 
 Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera 
comença a excavar per sota del xassís. 
 La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben  mig 
despreses. 
 En carregar el material en els camions o dúmpers, la cullera mai ha de passar per 
damunt de la cabina del conductor. 
 Quan es realitzi la càrrega, el conductor del camió o dúmper s’ha de  quedar dins de la 
cabina si aquesta està protegida antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de 
no tenir cabina o que aquesta no estigui protegida contra impactes el conductor s’haurà 
de quedar fora, allunyat de l'abast de la possible pèrdua de material i en un punt de 
bona visibilitat perquè pugui  actuar de guia. 
 Sempre que es canviïn els accessoris s’ha d’assegurar que el braç estigui baixat i parat. 
 Quan sigui necessari treballar amb el braç alçat, en algunes operacions de 
manteniment per exemple, s'han d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la màquina. 
 Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de l'excavadora amb 
l'estrebació de seguretat per a impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al 
personal que treballa en el fons i/o que puguin arrossegar la màquina. 
 En els zones d'excavació i càrrega s’ha de: 
- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques 
que avisin de  la presència de cables o canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions 
i/o dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet, camió i/o dúmper. 
BOMBEIG DE FORMIGÓ 
 L'equip encarregat del  la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar 
especialitzat en aquest tipus de treball. 
 La canonada de la bomba de formigó, s'haurà de recolzar sobre cavallets, travant -se 
les parts susceptibles de moviment. 



   
 

 

 

 La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim de dos operaris 
alhora, evitant, així caigudes per moviments incontrolats de la mateixa. 
 Abans d'iniciar el formigonat  d'una determinada superfície, s'establirà un camí de 
taulers segur, sobre el qual es recolzarà els operaris que realitzin l'abocament amb la 
mànega. 
 El formigonat de pilars i elements verticals, s'executarà governant la mànega des de 
castellets  de formigó (torreta  de formigonat). 
 El maneig, el muntatge i el desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, 
serà dirigit per un operari especialitzat, per a evitar accidents per taps o sobretensions 
internes. 
 Abans d'iniciar el bombeig de formigó, s'haurà de preparar el conducte (greixar 
canonades) enviant masses de morter de dosificació, per a evitar obturació del 
conducte. 
 És prohibit d’introduir o d’accionar la pilota de neteja, sense abans instal·lar el ret 
d'arreplegada a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. 
 En cas de detenció de la bola s’ha de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i 
desmuntarà a continuació la canonada. 
 Els operaris  lligaran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a 
elements sòlids, apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés. 
 S’han de revisar periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigó i qualsevol 
reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 
 En el cas d'aplicar el bombeig de formigó mitjançant camió amb braç desplegable 
abans de maniobra, aquest braç s'estendran les potes estabilitzadores del camió, per a 
evitar la bolcada. 
 
 
SERRA CIRCULAR 
 S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres mil·límetres del disc de la serra. 
 S’ha d'instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per 
a realitzar el tall. 
 S’ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, 
mitjançant un resguard, deixant només, una sortida per a la llimadura. 
 S’ha de situar un interruptor de parada  i marxa, a la mateixa serra circular . 
 S’ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment 
entrescades. 
 En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats i ja no tenen la 
forma d’entrescat s’ha de  rebutjar el disc. 
 S’ha de complir a cada moment el  RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les 
disposicions d'aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 
 
 
GRUA MÒBIL 
 Ha de tindre's en compte: 
- abans de començar qualsevol maniobra d'elevació o descens s’han de desplegar 
les potes estabilitzadores. 
- no treballar amb el cable inclinat. 
 S’ha de complir a cada moment el R.D. 2370/1966, de 18 de novembre, pel qual 
s'aprova la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells 
d'Elevació i Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades. 
 
 
FORMIGONERES PASTERES 



   
 

 

 

 S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distància 
superior als 3 metres  de la vorera de qualsevol excavació, per a així, evitar el risc de 
caiguda a diferent nivell. 
 Si s'ubiquen dins de l'àrea d'acció de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per a 
protegir de la caiguda d'objectes. 
 Abans d'instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un 
cert vessament. 
 La zona d'ubicació quedarà senyalitzada mitjançant cordes amb banderoles, un senyal 
de perill i un rètol amb la llegenda “ÉS PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MÀQUINA A PERSONES NO 
AUTORITZADES“. 
 Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera pastera per als dúmpers, separat del dels 
carretons manuals, en prevenció dels riscos de  cops o atropellaments. 
 S'establirà un  empostissat d'un mínim de dos metres de llarg per a superfície d'estada de 
l'operador de la formigonera pastera, en prevenció del riscos de caiguda la mateix nivell 
per relliscada. 
 Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els 
òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc 
d'atrapament. 
 Haurà de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforços i els riscos per 
moviments descontrolats. 
 L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre de zona. 
 La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar 
connectades a  terra. 
 La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haurà de ser estanca i tenir accés 
directe. 
 El  quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
 Les operacions de conservació i neteja s'efectuaran prèvia desconnexió a la xarxa 
elèctrica. 
 En cas de canvi de la formigonera pastera mitjançant la balda de la grua, s'haurà 
d'efectuar mitjançant la utilització d'un balancí que la sospesi per quatre punts. 
 Si el subministrament del morter es realitza mitjançant bombeig, s'hauran d'ancorar els 
conductes per a evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com 
netejar els conductes una vegada acabat el procés de bombat, de cada jornada. 
 
 
GRUP ELECTROGEN 
 El grup electrogen  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  
 El trasllat i la seva ubicació, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als dos 
metres de talls i talussos, en prevenció de riscos de  esllavissades . 
 El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal 
manera que  garanteixi  la seva  estabilitat. I el transport dins d'una caixa de camió es 
realitzarà completament immobilitzat, calçant-la i lligant-la per a evitar moviments. 
 El grup electrogen haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà 
d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o taps). 
 Les carcasses protectores del grup estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en 
prevenció de possibles atrapaments o per a evitar l'emissió de soroll. 
 En cas de l'exposició del grup a altes temperatures ambientals s’haurà de col·locar sota 
un ombràcul. 
 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, 
ús dels resguards de seguretat de la màquina, en tot moment. 
 S'instal·larà una presa de terra connectada al punt de l'estrela (neutre) del generador. 



   
 

 

 

 La connexió de la presa de terra al grup electrogen s'ha de realitzar sempre que les 
bobines del generador estiguin connectades en estrela, per a facilitar el retorn dels 
corrents de defecte. 
 És prohibit de connectar directament els consums al grup electrogen. Pel que sempre 
que es connecti s’ha de fer a través d'un quadro amb protecció magnetotèrmic 
(protecció contra curtcircuits i sobreintensitats) i diferencial ( protecció de corrents de 
fuita o contacte directe amb parts actives). 
 En cas de grups electrògens de petita potència amb doble aïllament es poden 
connectar al mateix sense la protecció diferencial,  causat  per  la impossibilitat de retorn 
del corrent de defecte. 
 Per a garantir la protecció de contacte elèctric als consums, ha d’estar proveïda, al seu 
torn, de doble aïllament. 
 S’ha de  garantir el contacte de la carcassa del grup electrogen a la posada a terra. 
 S’ha de procurar la independència total de la presa de terra del grup electrogen i el 
corresponent circuit de terra dels consums del circuit de terra definitiu de l'obra. 
 És  prohibit d’usar com a presa de terra elements metàl·lics de l'obra (canonades, 
tanques, etc.). 
 
 
PICONADORA DE SAFATA 
 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius i 
ús dels resguards de seguretat de la màquina a cada moment. 
 El transport manual de la piconadora el realitzaran dues persones, per a evitar 
sobreesforços. 
 No s’han de realitzar comprovacions ni operacions de manteniment amb la màquina en 
marxa. 
 No s'haurà d'utilitzar la piconadora en superfícies inclinades. 
 L'operari que manipuli  la piconadora haurà d'usar casc de seguretat, botes de 
seguretat, guants de cuiro i protectors auditius. 
 
 
PICONADORA 
 En la corona del talús no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades 
de poca amplària. 
 No s'ha d'accedir a la màquina pujant-hi pels corrons. 
 L'operador ha d'usar cinturó antivibratori en les piconadores. 
 La màquina haurà d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés. 
ARMADURES 
 S'ha d'establir una zona d'arreplega d'armadures ja treballades. 
 L'eslingat de les armadures per a la seva elevació i el transport es realitzarà amb 
eslingues que garanteixin  l’estabilitat de  la peça en la seva manipulació. 
 S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall. 
 En el cas de la fabricació d'armadures en obra, s'haurà de preveure una zona 
d'ubicació propera als accessos de l'obra. 
 L'organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels 
ferros s’haurà de  fer seguint la màxima directriu, és a dir: es col·locarà primerament el 
magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la dobladora i finalment el taller 
de muntatge de cèrcols i graelles. 
 En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall net i 
ordenat. 
 Tota màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 



   
 

 

 

 Tota la instal·lació elèctrica del taller estarà centralitzada a un  quadre de zona on 
estaran els corresponents diferencials i magnetotèrmics. 
 En l’ús de la soldadura elèctrica s’ha de procurar que la massa estigui prop del lloc on 
s'estigui realitzant la soldadura. 
 El grup convertidor de l'equip de la instal·lació de la soldadura ha d’estar 
convenientment aïllat de les seves parts actives. 
 En cas d'ús del bufador per al tall de metalls s’han de tenir present la normativa 
d'oxitallada  
 
 
PLANTA DE  LLOTS TIXOTRÒPICS  
 S' ha d’ubicar la planta de llots tixotròpics el més a prop possible de l'accés a l'obra. 
 Es vetllarà per l'accés a la part superior del  dipòsit de llots tinguin  la protecció 
necessàries per evitar que es produeixi la caiguda a diferent nivell, col·locant baranes en 
escales i plataformes. 
 Es garantirà, a cada moment, la il·luminació de la planta. 
 El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona. On hi figurarà, 
obligatòriament, els interruptors diferencials i magnetotèrmics per a garantir la protecció 
contra contactes. 
 
 
GRUA MÒBIL D'AGUILÓ DE GELOSIA (AUTOPROPULSADA) 
 S'inspeccionaran la qualitat dels entroncaments dels cables, perquè ofereixin la 
seguretat respectiva (revisió del nombre d'apreta-fils i dimensió adequada d'aquests en 
funció del cable). 
 S’han de  preveure mitjans tals com brides per a no privar que surti  el cable de la 
corriola que estigui en extrem de l'aguiló. 
 Quan l'aguiló estigui fix i no es pugui  descendir  a terra s’ha d’assegurar l'accés a la 
politja mitjançant una escala protegida per baranes de seguretat. 
 Quan l'aguiló es trobi a la posició de l'angle d'inclinació màxima encara haurien de 
quedar al tambor regulador de la inclinació dues voltes de cable com a mínim. 
 No s'haurà d'utilitzar la grua per a tirar d'objectes fixos. 
 Les grues d'aguiló amb motor i torn hauran d’estar dotades d'un indicador mecànic 
que :  
- assenyali clarament al conductor si la càrrega que es desplaça s'acosta a la 
càrrega útil admissible, qualsevol que sigui la inclinació de l'aguiló. 
- emeti un senyal sonorament i fàcilment perceptible quan la càrrega sigui superior  a 
la càrrega útil admissible de la grua, qualsevol que sigui la inclinació de l'aguiló. 
 No s'ha d'utilitzar cap grua  d’aguiló  fix o variable mentre no es col·loqui a la cabina del 
conductor una placa que indiqui a aquest les càrregues útils admissibles, quan la grua 
estigui assentada sobre una base horitzontal ferma, d'acord amb : la longitud de  l’aguiló, 
el radi d'operació, i el funcionament dels gats de cargol estabilitzadors o sense els dits 
gats. 
 En aquestes grues  d’aguiló  d'inclinació variable el conductor ha de tenir en compte, 
en tot moment, els angles d'inclinació assenyalats per l'indicador incorporat a  l’aguiló . 
 S'ha d'indicar clarament en la grua l'angle d'inclinació màxima de l’aguiló . 
 Quan s'utilitzi el dispositiu de canvi de velocitat, per a les operacions de hissat i descens, 
s'ha d'indicar de manera clara i visible per al conductor la càrrega màxima admissible per 
a cada velocitat. 
 Abans d'entrar en servei per primera vegada les grues  d’aguiló  amb radis diferents han 
de ser sotmeses a proves : 
- d'estabilitat. 



   
 

 

 

- de tots els seus moviments : translació, rotació, hissat i descens de la càrrega, 
frenada de la grua i frenada de la càrrega. 
 Mentre estigui  funcionant la grua, cap persona, a excepció de les ocupades en les 
operacions, s’han de trobar a la zona de treball. 
 Quan per a hissar o baixar una càrrega sigui necessari utilitzar més d'una grua, s’hauran 
de prendre les mesures necessàries perquè en cap moment aquestes grues suportin un 
pes superior a la càrrega útil admissible, ni perill i la seva estabilitat durant l'hissat i descens 
de la càrrega ; i s'ha de designar a una persona perquè coordini les maniobres de les 
grues que han d'operar en forma combinada. 
 
 
PASSAREL·LES 
 L'amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
 Quan l'altura d'ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d'altura, haurà de 
disposar de barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i sòcol). 
 El  terra de recolzament de la passarel·la ha de  tenir la resistència adequada i mai serà 
relliscós 
 Les passarel·les es mantindran sempre lliures d'obstacles. 
 Les passarel·les han de disposar d'un pis perfectament lligat. 
 Han de disposar d'accessos fàcils i segurs. 
 S'han d'instal·lar de forma que es puguin evitar la seva caiguda per basculament o 
lliscament. 
CAMIÓ GRUA  
 Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran calzos immobilitzadors a les quatre 
rodes i els gats estabilitzadors. 
 Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista. 
 Els ganxos  estaran dotats de pestells de seguretat. 
 És prohibit de sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió 
en funció de l'extensió braç-grua. 
 El operaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no 
fos possible, les maniobres seran expressament dirigides per un senyalitzador, en previsió 
dels riscos per maniobres incorrectes. 
 Si el camió ha de circular per terrenys inclinats, s'ha de considerar que les rampes de 
circulació no superen el 20% com a norma general (excepte característiques especials 
del camió en concret). 
 És prohibit de realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de 
suport del camió estigui inclinada cap al costat de la càrrega, per a evitar bolcades. 
 És prohibit d’estacionar o circular amb el camió grua a distàncies inferiors a 2 metres de 
desnivells o talussos. 
 És prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la càrrega. 
 És prohibit d’arrossegar càrregues amb el camió grua. 
 Les càrregues en suspensió, per a evitar  cops i balancejos es guiaran mitjançant caps. 
 És prohibit  de romandre  persones entorn del camió grua a distàncies inferiors a 5 
metres. 
 És prohibit de romandre sota les càrregues en suspensió. 
 El conductor del camió grua ha d’estar en possessió del certificat de capacitació que 
acrediti la seva formació. 
 S'ha de mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms. 
 S'ha d'evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal de 
l’obra. 
 No s'ha de fer marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalitzador.  
 S'ha de pujar i abaixar del camió grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat. 



   
 

 

 

 No s'ha de botar mai directament al terra des de la màquina si no és per un imminent 
risc per a la seva integritat física. 
 Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, s'ha de demanar auxili amb la botzina i 
esperar a rebre instruccions, no ha d'intentar abandonar la cabina encara que el 
contacte s’hagi aturat ; i no s’ha de permetre que ningú toqui el camió grua. 
 Si s'ha de passar per llocs angostos s'ha de requerir l'ajuda del senyalitzador. 
 Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d’assegurar que té la resistència 
necessària per a suportar el pes de la màquina. 
 S'ha d'assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament. 
 No s'ha de penjar ningú ni  
 
 
CARRETÓ ELEVADOR 
 Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
 En cas de detectar  qualsevol deficiència haurà de ser comunicada al servei de 
manteniment i no utilitzar aquest carretó. 
 Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment 
paletitzada, fleixada i ubicada correctament. 
 Durant la conducció  del carretó s’hauran de considerar els següents punts : 
- no s’ha de  permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d'avançament i mantenir la vista al camí que s’ha de 
recórrer. 
- s’ha de�disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha d’assegurar amb l'encarregat de l'obra dels camins aptes per al trànsit del 
carretó. 
- transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no transportar càrregues que superen la capacitat nominal. 
- no  s’ha de circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats per a tal fi, mantenint una distància 
prudencial amb altres vehicles que li precedeixin tot  i evitant avançaments. 
- s’ha d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc.  causat per  les 
dimensions del carretó amb la càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit s’ha de situar el ganxo baixat. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb el ganxo situat a 15 cm del 
terra. 
- en el seu moviment, s’han d’usar la llum  llampegant  i en cas de marxa enrere el 
senyal sonor intermitent. 
 En cas de transport fora de l'obra,  el carretó ha d’estar convenientment matriculat i 
amb  les assegurances reglamentàries . 
 Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin 
en punt mort, motor parat, frens posats i la clau de contacte treta. Si  el carretó es troba 
en pendent es calçaran les rodes, així mateix el ganxo s'ha de deixar en la posició més 
baixa. 
 És obligatori la instal·lació al carretó d'un pòrtic antiimpactes i antibolc. 
 La part superior  del carretó ha de disposar d'un sostre protector contra impactes i 
contra les inclemències del temps. 
 
 
ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS  
 No es permet la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que no 
sigui el seu conductor, per a evitar accidents per caiguda. 



   
 

 

 

 Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tolva de 
l'esplanadora, estarà dirigida per un especialista en previsió dels riscos per inexperiència. 
 Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la màquina 
durant les operacions d'ompliment de la tolva, en prevenció dels riscos per atrapament i 
atropellament durant les maniobres. 
 Les voreres laterals de l'estenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran senyalitzats 
amb bandes grogues i negres alternatives. 
 Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estès asfàltic, estaran 
vorejades de baranes tubulars en prevenció de les possibles caigudes, formades per 
passamans de 90 cm. d'altura, barra intermèdia i sòcol de 15 cm., desmuntables per a 
permetre una bona neteja. 
 És prohibit l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès, en 
prevenció d'accidents. 
 Sobre la màquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc específic, es 
col·locaran els següents senyals :  
- Perill substàncies calentes (perill foc). 
- Rètol: No tocar, altes temperatures. 
 S’ha de preveure la instal·lació d'ombrel·les o tendals en aquelles màquines que no 
disposin de protecció solar. 
 
 
MÀQUINA D'ASFALTAR  
 Les màquines d'asfaltar hauran d’estar equipades de : 
- plataformes de treball i mitjans d'accés segurs, 
- mitjans apropiats d'extinció d'incendis. 
 Les plataformes elevades de les esparcidores d'asfalt hauran d’estar : 
- protegides mitjançant baranes, 
- equipades amb una escala d'accés. 
 Els pisos de fusta exposats a les projeccions d'aglutinant han d’estar recoberts de xapa 
metàl·lica corrugada. 
 L'elevador de la instal·lació m 
 
 
ESMOLADORES ANGULARS 
 S'ha d'informar al treballador dels riscos que té la màquina i la forma de prevenir-los. 
 S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en bones condicions, s’ha 
d’emmagatzemar en llocs secs sense sofrir  cops i atenent les indicacions del fabricant. 
 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
 No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
 S'ha d'utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de 
la màquina. 
 No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una 
pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, sobreescalfament, 
pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua 
d'equilibri, etc. 
 En el cas de treballar sobre peces de mida petita  o en equilibri inestable, s’haurà 
d’assegurar la peça a treballar, de manera que no sofreixin moviments imprevistos durant 
l'operació. 
 S’haurà d’aturar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles 
desperfectes al disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal seria la 
disposar de suports especials pròxims al lloc de treball. 



   
 

 

 

 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, s’haurà d’assegurar sempre la 
postura de treball, ja que, en cas de pèrdua  d'equilibri per reacció incontrolada de la 
màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar. 
 No s’ha d'utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantenir per damunt del nivell 
dels muscles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit 
o extremitats superiors. 
 En funció del  treball a realitzar s'haurà d'utilitzar una empunyadura adaptable lateral o 
de pont. 
 En casos d'utilització de plats de polir, s'ha d'instal·lar a l'empunyadura lateral la 
protecció corresponent per a la mà. 
 Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que 
permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del 
tall. 
 Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, 
executar treballs d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços 
laterals del disc; en molts d'aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens 
defineixi netament la trajectòria. 
 Si s'executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient d’utilitzar un protector proveït 
de connexió per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà dur a terme si els 
treballs impliquen continus i importants desplaçaments o el mig treball és complex. 
 En llocs de treball contigus, és convenient disposar de pantalles absorbents com a 
protecció davant de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al 
soroll. 
 L'operari que realitzi aquest treball haurà d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 
(tipus americà), granota de treball, botes de seguretat de cuiro, mascareta antipols si no 
hi ha un sistema eficaç d'aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu, si el 
nivell del soroll  així ho requereix . 
 
 
PISTOLA PER A PINTAT 
 Els pintors que utilitzin pistoles de polvorització s’hauran d'ajustar la pressió de la pistola 
per a no produir excessiva polvorització. 
 Les pistoles, mànegues i recipients han d’estar equipats amb accessoris especials per a 
alta pressió que no es puguin intercanviar amb accessoris per a baixa pressió. 
 Les pistoles han d’estar equipades amb resguard per al gallet que impedeixi el seu 
funcionament en cas de caiguda o xoc i gafeta de seguretat que s’hagi de desenclavar 
per a poder polvoritzar la pintura. 
 La gafeta de seguretat  s’haurà de mantenir sempre en posició d'enclavatge quan no 
s'utilitzi la pistola. 
 Quan es polvoritzi un producte inflamable, la pistola s’haurà de connectar a terra, a fi 
d'impedir que es produeixin espurnes causades per  l'electricitat estàtica. 
 No s'ha de desconnectar la pistola de la mànega, ni la mànega de la bomba, fins que 
s’hagi tret la pressió del sistema. 
 L'operari que realitza el pintat ha de prendre les mesures necessàries per a impedir 
l'accionament accidental de la pistola. 
 S’hauran de netejar les pistoles seguint les instruccions del fabricant. 
 
 
INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 
 S’haurà de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d'Higiene i 
Benestar, preveient la connexió provisional d'aigua i electricitat i l’evacuació d'aigües 
fecals. 



   
 

 

 

 Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l'obra, 
considerant l'evolució d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir les 
següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 
 Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser: 
- mòduls prefabricats 
- construïdes en obra. 
 En ambdós casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres: 
- Vestidors amb superfície de 2 m2 per treballador, altura mínima de 2,30 m. i equipat 
amb seients i taquilles individuals. 
- Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotació mínima d'1 lavabo per 
cada 10 treballadors. 
- Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotació mínima 
d'1 dutxa per cada 10 treballadors. 
- Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva 
dotació mínima serà de: 1 inodor per cada 25 treballadors, 1 inodor per cada 15 
treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m. 
d'altura. 
- Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, 
ventilació, calefacció i il·luminació. 
 Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i 
inodor) i mòduls de vestidor, adaptant-se els mòduls de manera que puguin haver-hi 
accés directe d'un mòdul a un altre. 
 Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes en obra, si el solar el permet, s’han de 
construir a prop de l'accés, perquè el treballador pugui   canviar-se abans d'incorporar-se 
al treball. 
 En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de preveure 
en principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada,  a causa de  la 
dinàmica de l'obra, es disposi d'espai  a l’interior de l'edifici que s'està construint, havent-
se de construir les instal·lacions d'Higiene i Benestar amb els paràmetres anteriorment 
ressenyats. S'aconsella que aquestes instal·lacions estiguin, també,a prop de les vies 
d'accés. 
 Independent d'aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de l'obra 
que hauran de complir a cada moment la idoneïtat quant a il·luminació i climatització 
segons la temporada. 
 Respecte al personal d'oficina s’haurà de considerar, també, la instal·lació de lavabos i 
inodors. 
 
 
MAGATZEM I APARCAMENT 
 S'han de preveure un magatzem d'útils, eines, petita maquinària i equips de protecció 
personal i col·lectiva. 
 S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i 
d'obra, si l'obra el permet. 
 S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i 
maquinària a l'obra, i en el cas que estiguin estacionats limitant la circulació viària s'haurà 
de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d'estacionament de vehicles 
aliens a l'obra, i si fa falta es limitarà la zona amb tanques de vianants, convenientment 
senyalitzades mitjançant balises  llampegants durant la nit. 
  
MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 
Condicions generals de seguretat 



   
 

 

 

 

En començar la jornada 
 Els conductors - operadors no han de portar robes soltes o àmplies. 
 S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre 
d'instruccions de la màquina, així com les consignes particulars de l'obra. 
 Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu  estat  i possibles 
pèrdues. 
 Ajustant, el seient a les seves necessitats. 
 S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors. 
 Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta. 
 Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels 
diversos òrgans de la màquina: direcció, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la 
màquina. 

 

Durant el treball 
 És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball 
reglamentària, així com també és prohibit l'ús de cadenes, polseres, anells, rellotges per a 
evitar que es puguin enganxar a les arestes o comandaments de la màquina. 
 No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el 
seu funcionament, les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més 
comuns i la seva prevenció. 
 Abans del inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, 
comprovació de la visibilitat i del clàxon de marxa enrere. 
 L'ús del cinturó de seguretat és obligatori. 
 Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o 
senyalitzador. La presència del senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar 
constantment i en tots els sentits. 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició 
que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 En marxa enrere,  el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques. 
 Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort. 
 No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a l'operador. 
 L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el motor 
en marxa, o els braços i cullerots alçats. 
 Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components 
retràctils i mòbils de la màquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament 
senyalitzats. 
 Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla 
baixats, i portar totes les llums enceses fins i tot si és de dia.  
 S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la 
senyalització, prioritats i prohibicions. 
 S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per això 
s'ha de circular a un costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible. 
 No s'ha de circular mai en punt mort. 
 No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant. 
 En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines. 
 Quan la màquina està  estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per 
aquesta amb finalitat de descans. 



   
 

 

 

 No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semi avaria, s’ha de reparar 
primer per a poder reprendre el treball. 

 

En finalitzar la jornada 
 L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, 
respectant entre vehicle i vehicle l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de 
manteniment. 
 L'operador una vegada  estacionada  la màquina ha de recolzar  al terra  el casset o 
fulla. 
 Abans de sortir del lloc de conducció ha de tindre's en compte : 
- posar el fre d'estacionament. 
- accionar el punt mort dels diferents comandaments. 
- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la bateria. 
- treure la clau del contacte. 
- bloquejar totes les parts mòbils. 
- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina. 
 L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al 
vehicle. 
 En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal 
funcionament s'ha de redactar un informe assenyalant totes les anomalies o defectes 
observats, notificant-lo immediatament al Servei de manteniment i a l'encarregat de 
l'obra. 

 

Manteniment 
 S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la neu i el 
gel a l'hivern ; el fang gelat pot causar dificultats a la transmissió o impedir altres funcions. 
 No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre  la màquina ja que pot produir 
un incendi. 
 Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevació 
apropiat i s’ha d’assegurar, mentre es realitzi el treball, que s'han col·locat degudament 
els necessaris calzos i immobilitzacions. 
 Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de 
col·locar tots els dispositius protectors. 
 En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà, 
bloquejar la màquina, per al motor i treure sempre la clau del contacte col·locant una 
nota, en lloc visible, perquè es llegeixi clarament. 
 S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant. 
 No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent. 
 En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, 
utilitzant, a més, ulleres antiprojeccions. 
 Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a temperatura 
ambient per a evitar cremades. 
 Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de fumar. 
 Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants 
impermeables, recordi que aquest líquid és corrosiu. 
 Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest 
oli és inflamable. 
Condicions específiques de seguretat 



   
 

 

 

 L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el 
funcionament de la màquina i conèixer les característiques del treball a realitzar, així com 
els riscos més comuns i la seva prevenció. 
 L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels 
companys que treballin a prop de la seva zona d'influència. 
 Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les 
recomanacions de seguretat de cada màquina. 
 

 
 
 

Sant Quirze del Vallès, Novembre de 2019 
 
 

 

 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 

 

 
 



   
 

 

 

A.1.3. PLEC DE CONDICIONS 
 
 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat 
relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, 
segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu 
cas, del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures 
preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al 
pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la 
correcta execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i 
salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista 
en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica 
convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni  dels 
nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori 
un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte 
d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al 
visat per part del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres 
autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques 
es farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de 
la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, 
estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les 
propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 
corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de 



   
 

 

 

protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut 
elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives 
de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució 
de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms, el promotor, abans del inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta 
circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del 
projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la 
seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen 
en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la 
direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
Qualsevol modificació que es realitzi del Pla de Seguretat i Salut durant el 
desenvolupament de les obres, que serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut, 
també implicarà realitzar per part de la Direcció d’Obres una modificació de l’Estudi de 
Seguretat i Salut 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de 
seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal 
efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla 
de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de 
supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la 
designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses entrevinents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer 
anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 



   
 

 

 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de 
coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-
quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en 
què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà 
d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en 
les Administracions públiques competents.  
 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS 
PREVENTIUS: 
 
Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de 
febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 
14 d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   
CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ. Conveni O.I.T. 23 de 
Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 
1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. 
B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 
30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 
2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de 
Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de 
Novembre de 1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 
de Gener de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 
B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 
14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 



   
 

 

 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 
CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. 
R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 
1997. 
 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE 
LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig 
de 1997. 
 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig 
B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. 
de 12 de Juny de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 
d'Octubre de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 
DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 
d'Octubre de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 
de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre 
B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 
1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 
de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de 
Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de 
Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 



   
 

 

 

 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 
de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: 
O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 
 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 
7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 
 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 
9 de Juny de 1.989. 
 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 
 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE 
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre 
de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 
159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 
 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 
TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 

Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 
30/05/1997 B.O.E.  
nº 140 de 12/06/1997 

  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultraviolats. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  



   
 

 

 

Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 

Equips de protecció individual contra caiguda d'altures. 
Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball 
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura. 
Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 

Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascaretes. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres 
mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc 
previstos de màscara, mascareta o conjunt broquet. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascareta, o adaptador facial tipus 
broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 



   
 

 

 

Equips de protecció respiratòria. Semi màscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascaretes autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manyoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules 
de metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics 
líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una 
protecció química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les 
tècniques connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. 
Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

  
 
 
 
 

Sant Quirze del Vallès, Novembre de 2019 
 
 

 

 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 



   
 

 

 

A.1.4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 

FITXES DE SEGURETAT 
 
1. XARXES VERTICALS SUBJECTADES MITJANÇANT PALS TIPUS FORCA. DETALLS 

SUSPENSIÓ I COSIT 
2. MARQUESINES. DE FUSTA AMB PERFILS METÀL·LICS 
3. TANQUES. TANCA DE VIANANTS 
4. TAPES EN FORATS DE FORJATS. TAPES DE FUSTA 
5. TAPES EN FORATS DE FORJATS. MALLA ELECTROSOLDADA EN CAPA SUPERIOR 
6. RASES. PERSPECTIVA I DETALL 
7. ENTIBACIONS. CRITERIS DE DISSENY 
8. ENTIBACIONS. TIPUS D’ENTIBACIÓ 
9. ENTIBACIONS. DETALLS ENTIBACIÓ MÒDULS METÀL·LICS 
10. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. ESQUEMA TIPUS  
11. SENYALITZACIÓ. ADVERTIMENT 
12. SENYALITZACIÓ. PROHIBICIÓ 
13. SENYALITZACIÓ. OBLIGACIÓ 
14. URBANISME: SENYALITZACIÓ. PLAFÓ DESVIAMENT TRÀNSIT 
15. URBANISME: SENYALITZACIÓ. TANCA PROVISIONAL OBRA 
16. URBANISME: SENYALITZACIÓ. BARRERA RÍGIDA PORTÀTIL 
17. URBANISME: SENYALITZACIÓ. BALISA AMB LLUMS INTERMITENTS 
18. URBANISME: SENYALITZACIÓ. CON DE BALISAMENT 
19. URBANISME: SENYALITZACIÓ. SENYALITZACIÓ EN TALLS DE CARRETERES DE 

DESVIAMENT 
20. URBANISME: SENYALITZACIÓ.. EQUIP SENYALITZACIÓ PROVISIONAL TRÀNSIT 
21. URBANISME: SENYALITZACIÓ. PLAFÓ SENYAL INDICATIU PRECAUCIÓ OBRES 
22. URBANISME: SENYALITZACIÓ. PLAFÓ SENYAL INDICATIU NO PASSEU ZONA EN 

OBRES 
23. URBANISME: SENYALITZACIÓ. PLAFÓ SENYAL INDICATIU PROHIBIT EL PAS 
24. URBANISME: SENYALITZACIÓ.. BALISA INTERMITENT CÈDULA FOTOELÈCTRICA 
25. URBANISME: RASES. ESQUEMA PROTECCIÓ RASES 
26. URBANISME: RASES. ESQUEMA APUNTALAMENT RASES 
27. URBANISME: RASES. PERSPECTIVA 
28. URBANISME: MUR DE CONTENCIÓ. ESQUEMA DE PROTECCIÓ 
29. URBANISME: FORATS I OBERTURES. ESQUEMA DE PROTECCIÓ 
30. URBANISME: LÍNIES ELÈCTRIQUES. PÒRTIC DE ABALISAMENT, PROTECCIÓ DE LÍNIES 

ELÈCTRIQUES 
31. URBANISME: LÍNIES ELÈCTRIQUES. DISTÀNCIES RELATIVES PER LA MAQUINÀRIA 

D’OBRA 
32. URBANISME: LÍNIES ELÈCTRIQUES. ESQUEMES DE PAS PER SOTA LÍNIES B.T. 
33. URBANISME: VESSAMENT DE TERRES. ESQUEMA LÍMIT DE RETROCÉS 
34. URBANISME: VESSAMENT DE TERRES. ESQUEMA PROTECCIÓ DE DESMUNTS I 

TERRAPLENS 
35. URBANISME: MAQUINÀRIA D’OBRA. GRUES. CONTROL DE NIVELL 
36. URBANISME: MAQUINÀRIA D’OBRA. GRUES. COL·LOCACIÓ ESTABILITZADORS 
37. URBANISME: MAQUINÀRIA D’OBRA. GRUES. PERSPECTIVA DE PAS 
38. URBANISME: MAQUINÀRIA D’OBRA. GRUES. RECOLZAMENTS 
 



 

Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca 
Detalls suspensió i cosit 
 

 
 
A. SUSPENSIÓ DE XARXES DESDE LES FORQUES 
1. Corda poliamida de d = 10 mm. penjant de xarxa desde forca. 
2. Corda poliamida de d = 10 mm. perimetral a la xarxa per a penjar. 
3. Amarratge amb nus mariner. 
 
B. COSIT DE PANYS DE XARXA SOBRE FORCA 
4. Malla de 10 x 10 cm: lligada amb corda de poliamida 4 mm.  
5. Corda de poliamida 10 mm. perimetral a la red. 
6.  Corda de poliamida 6 mm./Cosit de pany de xarxa. 
 



 

Marquesines 
De fusta amb perfils metàl·lics 
 

 
 
A. PLANTA 
1. Bigues de fusta 20 x 9 cm. 
2. Entaulonat  clavat 
3. Tram inclinat 30 
4. Tram horitzontal 
5. Sostre o llosa 
6. Tirant d´ancoratge al forjat 
 
B. SECCIÓ 
7. Entaulonat per clavat 
8. Angulars soldats per a immobilització dels taulons biga.  
9. Sostre o llosa 
10. Tirant d´ancoratge al forjat 
 



 

Tanques 
Tanca peatonal 
 

 
 
A. Planta 
B. Alçat 
C. Perfil 
 



 

Tapes en forats de forjats 
Tapes de fusta 
 

 
 
A. PLANTA 
1. Forat horitzontal de 50 cm. x 50 cm. 
 
B. CARA EXTERNA 
2. Tapa de fusta armada clavada 
 
C.CARA INTERNA 
 



 

Tapes en forats de forjats 
Malla electrosoldada en capa superior 
 

 
 
1. Malla electrosoldada en capa superior. 
 
 



 

Rases 
Perspectiva i detall 
 

 
 
A. PROTECCIÓ EN RASES 
B. EN FORATS I OBERTURES 
C. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS 
 



 

Entibacions 
Criteris de disseny 
 

 
 
 
 



 

Entibacions 
Tipus d'entibació 
 

 
 
A. Estrabament Lleuger. 
B. Estrabament semilleuger. 
C. Estrabament Complert. 
 



 

Entibacions 
Detalls entibació mòduls metàl·lics 
 

 
 
A. PERSPECTIVA 
B. PROCÉS 
1. Col.locació del mòdul 
2. Col.locació del tub en zona protegida.  
3. Rebliment parcial de la rasa i recuperació del mòdul corresponent. 
C. EXCAVACIÓ 
1. Col.locació de la capçalera. 
2. Simultàniament a l´excavació es van clavant els panells. 
3. Excavació acabada. Si és necessari es col.loca algún recolçament  
 per a evitar el vinclament dels panells. 
4. Realitzada la operació de la rasa es reomple de material i alhora  
 s´extreuen els panells. 
 



 

Instal·lacions elèctriques 
Esquema tipus 
 

 
 
Zona A. Risc principal contacte indirecte. 
Zona B. Risc principal contacte directe. 
 
1. Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.  
2. Línia subterrània 
3. Muntants 
4. Presa de terra 
5. Aïllament reforçat 
6. Aïllament reforçat 
7. Comandament de tall general, exterior 
8.  Armari interior a l´edifici ( petita potència ) 
8. Armari exterior a l´edifici ( gran potència ) 
10. Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu. 
11. Anell en el fons de l´excavació 
12. Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables. 
13. Circuit de posada a terra 



 
A.  Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja  
 sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici. 
B.  Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat  
 retardat per a alimentar els diferents muntants. 
 



 

Senyalització 
Advertiment 
 

 
 
 
 



 

Senyalització 
Prohibició 
 

 
 
 
 



 

Senyalització 
Obligació 
 

 
 
 
 



 

Urbanisme: senyalització 
plafó desviament trànsit 
 

 
 
1. plafó desviament de trànsit 
 



 

Urbanisme: senyalització 
tanca provisional obra 
 

 
 
1. tanca provisional obra 
 



 

Urbanisme: senyalització 
barrera rígida portàtil 
 

 
 
barrera rígida de formigó (portàtil) 
1. Axonomètrica 



2. Alçat transversal 
3. Planta detall AA 
4. Secció BB 
5. Secció AA 
6. Alçat longitudinal 
 



 

Urbanisme: senyalització 
balisa amb llums intermitents 
 

 
 
1.balissa amb llums intermitents 
 



 

Urbanisme: senyalització 
con de balisament 
 

 
 
1.con de balissament 
 



 

Urbanisme: senyalització 
senyalització en talls de carreteres de desviament 
 

 
 
senyalització en talls de carreteras de desviament 
1.voravia 
2.tanca direccional 2x1m. 
3.cons de balisament reflectants 
4.senyal lluminosa 
5.obres 
 
Alçada de les senyals (de la part inferior del senyal al terra 1m.) 
Mides recomenables 
 
Calçades sense voravies 
 Diàmetre cm discos: 60 
 Triangles L: 70-90 
 Quadrets L: 60 
 Panels: 80x40 
 Cons: 60 
 
Calçades amb voravia 
 Diàmetre cm discos: 90 



 Triangles L: 90-175 
 Quadrets L: 90 
 Panels: 165x70 
 Cons: 50x70 
 
Autopistes, Autovies 
 Diàmetre cm discos: 120 
 Triangles L: 175 
 Quadrets L: 120 
 Panels: 195x95 
 Cons: 70x90 
 



 

Urbanisme: senyalització 
equip senyalització provisional trànsit 
 

 
 
Equip estándard Senyalització provisional d'obres per carretera convencional 
Equip de senyalització provisional 
 



 

Urbanisme: senyalització 
plafó senyal indicatiu precaució obres 
 

 
 
Senyalització obres: Precaució, zona en obres 
 



 

Urbanisme: senyalització 
plafó senyal indicatiu no passeu zona en obres 
 

 
 
Senyalització obres: Precaució, zona en obres 
 



 

Urbanisme: senyalització 
plafó senyal indicatiu prohibit el pas 
 

 
 
Senyalització obres: Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra 
 



 

Urbanisme: senyalització 
balisa intermitent cèdula fotoelèctrica 
 

 
 
Senyalització obres: balisa intermitent, cèdula fotoelèctrica 
 



 

Urbanisme: rases 
esquema protecció rases 
 

 
 
protecció de rases, esquema 
1. Secció  
2. Perspectiva 
3. Esquema de protecció de rases 
 



 

Urbanisme: rases 
esquema apuntalament rases 
 

 
 
esquema apuntalament de rases 
1. rasa sense apuntalament 
2. rasa amb apuntalament sense sobrecàrrega 
3. rasa amb apuntalemant per sobrecàrrega 
4. rasa en profunditat amb sobrecàrrega 
a.apuntalament horitzontal 
b.apuntalament vertical 
5. rasa amb sobrecàrrega lleugera 
 
Amplada mínima de rases en funció de la seva profunditat 
com a mínim l'esmentada amplada cal que sigui de: 
0.50m fins a 1.00m. de profunditat 
0.65m fins a 1.50m. de profunditat 
0.75m fins a 2.00m. de profunditat 
0.80m fins a 3.00m. de profunditat 
0.90m fins a 4.00m. de profunditat 
1.00m per a més de 4.00m. de profunditat 
 



 

Urbanisme: rases 
perspectiva 
 

 
 
esquema protecció de rases 
1. Balisa lluminosa permanent de color vermell 
2. Pas de vianants, amplada mínima de 0.60m. 
3. Escala amb sabata 
4. Senyal de perill 
5. Senyal de prohibició indicativa de risc 
6. En terreny dur D=H/2 
   En terreny fluix D=H 
 



 

Urbanisme: mur de contenció 
esquema de protecció 
 

 
 
protecció per a murs de contenció 
1. Barana 
2. Encofrat 
3. Escala 
4. Focus de treball 
 



 

Urbanisme: forats i obertures 
esquema de protecció 
 

 
 
Proteccions en forats i obertures 
 



 

Urbanisme: línies elèctriques 
Pòrtic de balisament, protecció de línies elèctriques 
 

 
 
Pòrtic de balisament, protecció de línies elèctriques 
1. Secció explicativa 
 a=distància de protecció 
 h=pas lliure 
 s=senyal indicativa alçada màxima 
2. Perspectiva 
 



 

Urbanisme: línies elèctriques 
distàncies relatives per la maquinària d'obra 
 

 
 
Distàncies relatives de protecció per la maquinària d'obra propera a les línies elèctriques aèries 
1. Línies Baixa Tensió  
 a=distància de protecció 2.00m 
 
2. Línies Alta Tensió fins a 57.000v. 
 a=distància de protecció 3.00m 
 
3.Línies Alta Tensió majors 57.000v 
 a=distància de protecció 5.00m 
 



 

Urbanisme: línies elèctriques 
esquemes de pas per sota Línies B.T. 
 

 
 
Esquema de pas per sota de línies aéries de Baixa Tensión 
a=2.00m. 
 



 

Urbanisme: vessament de terres 
esquema límit de retrocés 
 

 
 
Esquema límit retrocés en vassament de terres 
variable segons el tipus de terreny 
 



 

Urbanisme: vessament de terres 
esquema protecció de desmunts i terraplens 
 

 
 
Esquema protecció i senyalització de desmunts i terraplens 
 



 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. 
control de nivell 
 

 
 
Control de nivell 
1.control de nivell posterior 
2.control de nivell lateral 
 



 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. 
col·locació estabilitzadors 
 

 
 
Col·locació estabilitzadors 
distàncies 
 



 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. 
perspectiva de pas 
 

 
 
pas sota línies elèctriques 
perspectiva 
 



 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. 
recolçaments 
 

 
 
Col·locació estabilitzadors 
recolçaments 
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A.2.1. INTRODUCCIÓ 
 
Objecte i plantejament general 
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra 
(PCT), s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), 
que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), 
constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel 
contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 
 
A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els 
canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de 
l’obra. En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva 
adaptació a la realitat canviant de l’obra. 
 
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de 
processos d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves 
d’acabat. La qualitat final es veu tant condicionada pels processos d'execució com per 
la qualitat intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten 
característiques bastant estables i, en molts casos, arriben acompanyats de certificats de 
garantia de qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, fonamentalment, en el 
control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals o 
comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, 
sense oblidar el paper imprescindible que desenvolupen els laboratoris en el control de 
qualitat dels materials. 
 
Interrelació amb els sistemes d'organització dels contractistes 
A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, 
no es pot oblidar que les empreses constructores disposen normalment de sistemes 
d'organització interna d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), que, 
potencialment, són eines molt vàlides per assolir els nivells de qualitat exigits.  
 
Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de 
nomenclatures i sistemàtiques, aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es 
defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les empreses 
constructores. Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de 
projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que deixi clara 
l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 
 
Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat 
d’una empresa constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per 
tant, es poden trobar diferències notables entre unes i altres. La norma es centra en els 
procediments, homogeneïtza sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema 
de qualitat que posseeix una empresa resulta imprescindible analitzar els objectius que 
s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb l’etiqueta de presentació. La possessió 
del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a totes les obres, i encara 
menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el promotor. 
 
Es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que solen estructurar-se 
els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix amb aquest pla de 
control: 



   
 

 

 

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques 
generals de l’actuació, recollint especialment aquells aspectes que més es 
relacionen amb la qualitat de l’obra. 

2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot 
portar a no aplicar correctament el sistema. És fonamental saber destriar el que és 
realment important, per no malbaratar esforços en temes secundaris que poden 
provocar desencís, i serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins del 
pla de control de projecte, es farà una relació de les activitats que, com a mínim, 
hauran de ser considerades en el pla de qualitat del contractista. 

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins 
al nivell d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot 
acompanyar d'un registre de signatures. S'hauria de fer extensiu al personal de les 
empreses subcontractades. 

4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coherència 
de documents, mancança de definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir 
constància dels possibles problemes amb temps suficient pel seu anàlisi, és 
fonamental en la qualitat final de l’obra.  

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les 
versions vigents (legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de 
control de projecte ha de ser un d'aquests documents. 

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests 
procediments han ser compatibles amb el plec de condicions de projecte. Cal 
advertir que, en aquest punt, s’acostumen a incloure textos genèrics que “engreixen” 
el document i que, en molts cops, no aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que 
sigui específic per l’obra concreta. 

7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del 
proveïdor dins d'una relació d'industrials "aptes" confeccionada per la pròpia 
empresa, es a dir, el subministrador no s’ha d’escollir exclusivament per criteris 
econòmics. A banda d'això, es redacten les especificacions de compres, que són un 
recull de les condicions tècniques que s'han d'exigir al material concret, i es detallen 
les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: control de certificats, 
inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, 
en concret el pla d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del 
pla de control de projecte en el seu apartat de control de materials.  
Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que 
consisteix en deixar constància documental del destí físic (parts concretes de l’obra) 
on s’ha fet ús d’un determinat material. Resulta habitual entre les empreses, i per altra 
banda molt convenient, tenir cura de la traçabilitat del formigó utilitzat a l’obra, però 
no és freqüent que s’apliqui a altres materials. 

8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions 
d'execució de les activitats que es controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) 
que s'han de realitzar, documents o normatives que s'han de tenir en compte, 
freqüències de mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen a punts d'espera 
o avís i els criteris d'acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada com punt 
d’espera o avís, atura el procés d’execució de l’activitat fins que s’hagi donat per bo 
el resultat de dita inspecció (punt d’espera), o s’hagi produït la notificació 
corresponent (punt d’avís). 

9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es 
tracta de sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les 
inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar un 
PPI/PA a un sector determinat. 



   
 

 

 

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta 
no acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot ser poc important (de 
correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per 
tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel problema concret.  

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de 
compres de materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de 
subministradors i subcontractistes, etc. 

 

A.2.2. CONTROL DELS MATERIALS 

 
El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal 
garantir en cadascun dels materials utilitzats a l'obra.  
La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 
- Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de 

confondre aquest concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, 
que és un reconeixement centrat en la seva gestió. La marca de qualitat de 
producte implica l’existència d’un procediment de fabricació establert i una 
campanya sistemàtica d’assaigs que garantitzen uns determinats paràmetres de 
qualitat per aquell producte.  

- Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats 
específicament per l'obra concreta), sempre que s’hagin realitzat en data 
representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar resultats d'assaigs antics de 
dubtosa relació amb el producte actual. 

- Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar 
durant la seva execució. 

 
Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol 
de les tres justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció 
realitzada per un tècnic competent. En el cas dels materials que segueixen a 
continuació, com a excepció del criteri general, serà obligatòria la realització d'una 
campanya específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat. 
 
Relació de materials on cal realitzar control de recepció: 
- Materials granulars per subbases i replens 
- Terres per replens 
- Formigó estructural 
- Acer per armar 
- Maons i peces ceràmiques en general. 
- Peces de paviment. 
- Elements prefabricats de formigó 
- Tubs per sanejament i canalització 
- Columnes i bàculs d’enllumenat 
- Elements de mobiliari urbà 
- Fustes (especialment certificats de procedència) 
- Jardineria 
 
Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es 
disposin dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i 
els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests documents 
acreditatius quedaran arxivats i s'integraran al document EDC de final d'obra (EDC = 
Estat de Dimensions i Característiques de l’obra executada). 



   
 

 

 

Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament 
rebut, per exemple per estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà 
obligatòriament una acceptació provisional de la DEO i un seguiment estricte, per part 
del contractista, del destí final d'aquest material a l'obra (traçabilitat). 
 
 

A.2.3. CONTROL D’EXECUCIÓ 

 
El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en 
les proves finals d'acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades 
amb comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori 
especialitzat. Moltes d'aquestes operacions de control es troben recollides al Plec de 
Condicions Tècniques de l'obra. 
El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de 
qualitat que aplicarà a l’obra, que, en cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar 
abans de l’inici de les obres. Cal tenir en compte que, en molts casos, el PAQ no podrà 
redactar-se totalment en aquest moment. Allà on per falta de dades o nivell de 
definició, no es puguin concretar tots els punts que contempla, s’haurà d’arribar al detall 
suficient que permeti el seu desenvolupament posterior. El PAQ és dons un document 
viu, capaç de recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en 
el transcurs de la seva execució. 
El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents 
activitats de control: 
- Materials granulars per subbases i replens 
- Terres per replens 
- Formigó estructural 
- Acer per armar 
- Maons i peces ceràmiques en general. 
- Peces de paviment. 
- Elements prefabricats de formigó 
- Tubs per sanejament i canalització 
- Columnes i bàculs d’enllumenat 
- Elements de mobiliari urbà 
- Fustes (especialment certificats de procedència) 
- Jardineria 
Aquesta relació pot ser modificada en obra pel Director de les Obres 
Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, 
el procediment d'execució i el programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que 
aplicarà.  
Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el 
contractista realitzarà durant el desenvolupament i en acabar cada activitat a 
controlar. 
 
 

A.2.4. MATERIALS GRANULARS I TERRES PER A SUBBASES I TERRAPLENS: 

 
CLASSIFICACIÓ DELS MATERIALS 
Des del punt de vista de les seves característiques intrínseques els materials es 
classificaran en els següents tipus (qualsevol valor percentual indicat, excepte si 
s’especifica en contrari, es refereix a percentatge en pes): 
Sòls seleccionats 



   
 

 

 

-Contingut de matèria orgànica inferior al zero amb dos per cent (MO<0,2%). 
Segons UNE 103204 
-Contingut en sals solubles en aigua, inclòs el guix, inferior al zero amb dos per 
cent (SS<0,2%), segons NLT 114 
-Tamany màxim no superior a cent mil·límetres (Dmax=<100mm) 
-Contingut pel tamís 0,40 UNE menor o igual que el quinze mer cent (# 
0,40=<15%) o que en cas contrari compleixi totes i cada una de les condicions 
següents: 

.discernit pel tamís 2 UNE, menor del vuitanta per cent (#2<80%) 

. discernit pel tamís 0,40 UNE, menor del setanta-cinc per cent (#0,40<75%) 

. discernit pel tamís 0,080 UNE inferior al vint-i-cinc per cent (#0,080<25%) 

.límit líquid menor de trenta (LL<30) segons UNE 103103 

.índex de plasticitat menor de deu (IP<10), segons UNE 103103 i UNE 
103104 

Sòls adequats 
-Contingut de matèria orgànica inferior al ú per cent (MO<1%). Segons UNE 
103204 
-Contingut en sals solubles en aigua, inclòs el guix, inferior al zero amb dos per 
cent (SS<0,2%), segons NLT 114 
-Tamany màxim no superior a cent mil·límetres (Dmax=<100mm) 
-Discernit pel tamís 2 UNE, menor del vuitanta per cent (#2<80%) 
-Discernit pel tamís 0,40 UNE, menor del setanta-cinc per cent (#0,40<75%) 
-Discernit pel tamís 0,080 UNE inferior al trenta-cinc per cent (#0,080<35%) 
-Límit líquid menor de quaranta (LL<40) segons UNE 103103 
-Si el límit líquid es superior a trenta (LL>30) l’índex de plasticitat serà superior a 
quatre (IP<4), segons UNE 103103 i UNE 103104 

Sòls tolerables 
-Contingut de matèria orgànica inferior al dos per cent (MO<2%). Segons UNE 
103204 
-Contingut en guix inferior al cinc per cent (guix<5%), segons NTL 115 
-Contingut en altres sals solubles diferents al guix inferior al ú per cent (SS<12%), 
segons NLT 114 
-Límit líquid menor a seixanta-cinc (LL<65) segons UNE 103103 
-Si el límit líquid es superior a quaranta (LL>40) l’índex de plasticitat serà superior al 
setanta tres per cent del valor que resulta de restar vint al límit líquid (IP>0,73(LL-
20)) 
-Assentament en assaig de col·lapse inferior al ú per cent (1%) segons NLT 254, 
per mostra remolejada segons assaig de Próctor normal UNE 103500, i pressió 
d’assaig de dos dècimes de megaPascal (0,2 Mpa) 
-Inflament lliure segons UNE 103601 inferior al tres per cent (3%) per mostra 
remoldejada segons assaig Proctor Normal UNE 103500 

Sòls marginals 
Es consideren com a tal els que no podent ser classificats com a seleccionats, ni 
adequats, ni tampoc tolerables per l’incompliment d’alguna de les condicions indicades 
per aquests compleixin les següents condicions 

-Contingut de matèria orgànica inferior al cinc per cent (MO<5%). Segons UNE 
103204 
-Si el límit líquid es superior a noranta (LL>90) l’índex de plasticitat serà inferior al 
setanta tres per cent del valor que resulta de restar vint al límit líquid (IP<0,73(LL-
20)) 
-Inflament lliure segons UNE 103601 inferior al cinc per cent (5%) per mostra 
remoldejada segons assaig Proctor Normal UNE 103500 



   
 

 

 

Sòls inadequats 
Es consideren sòls inadequats: 

-Els que no es puguin incloure a les categories anteriors 
-Les torbes i altres sols que continguin materials peribles o orgànics 
-Els que puguin resultar insalubres per les activitats que sobre els mateixos es 
desenvolupin 

 
UTILITZACIÓ DELS TIPUS DE SÒL 
Terraplè: coronació 
S’utilitzaran sòls adequats o seleccionats sempre que la seva capacitat de suport sigui la 
requerida pel tipus d’esplanada prevista en el Plec de Prescripcions Tècniques 
particulars i el seu índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada 
en obra, dugui com a mínim de cinc (CBR>=5). Segons UNE 103502. 
Es podran utilitzar altres materials en forma natural o tractament previ, sempre que 
compleixin les condicions de capacitat de suport exigides i estudi previ justificatiu 
aprovat per Director de les Obres. No s’utilitzaran en aquesta part els sòls expansius o 
col·lapsables. 
Quan sota la coronació existeixi material expansiu o col·lapsable o amb contingut de 
sulfats solubles segons UNE 103201 més gran del 2%, la coronació haurà d’evitar la 
infiltració d’aigua cap a la resta de replè tipus terraplè, be pel mateix tipus de material o 
be mitjançant al utilització de mesures complementàries. 
Replens localitzats: rases 
S’utilitzaran únicament sòls adequats o seleccionats, sempre que el seu CBR segons UNE 
103502, corresponent a les condicions de compactació exigides, sigui superior a 10 i en 
el cas de trasdós de obra de fàbrica superior a 20. 
En tot cas es complirà lo disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, se 
seguretat i salut i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció 
Al replè a la part baixa de rases per la instal·lació de canonades serà de material no 
plàstic, preferentment granular i sense matèria orgànica. La mida màxima admissible de 
les partícules serà de 5 cm i es disposaran en capes de 15 a 20 cm d’espessor 
compactades mecànicament fins assolir un grau de compactació no menor del 95% del 
Proctor Modificat segons UNE 103501. 
A la part alta de rases per la instal·lació de canonades el replè es realitzarà amb un 
material que no produeixi danys a la canonada. La mida màxima admissible de les 
partícules serà de 10 cm i es col·locarà en tongades pseudoparal·leles a l’esplanada fins 
assolir un grau de compactació no menor del 100% del Proctor Modificat segons UNE 
103501. 
Normes referides a aquest apartat: 

UNE 103501  Geotècnia. Assaig de compactació. Proctor modificat 
UNE 103502 Mètode d’assaig per determinar en laboratori l’índex CBR d’un sòl. 

 
GRAU DE COMPACTACIÓ 
El projecte, o en el seu defecte el Director de les Obres, senyalarà entre el Proctor 
normal segons UNE 103500 o el Proctor modificat segons UNE 103501, l’assaig a 
considerar com a Próctor de referència. En cas d’omissió es considerarà com a assaig 
de referència el Proctor modificat, no obstant en sòls expansius s’aconsella l’ús de 
l’assaig de Próctor normal. 
En sòls classificats com a tolerables, adequats i seleccionats podran utilitzar-se segons lo 
indicat al punt anterior de forma que la seva densitat seca després de la compactació 
no sigui inferior a: 

-a la zona de coronació, a la màxima obtinguda a l’assaig del Proctor de 
referència 



   
 

 

 

-A la zona de fonament, nucli o espaldones al 95% de la màxima obtinguda a 
aquesta assaig. 

El projecte, o en el seu defecte el Director de les Obres, podran especificar 
justificadament valors mínims, superiors als indicats, d les densitats després de la 
compactació a cada zona del terraplè en funció de les característiques dels materials a 
utilitzar i les pròpies de l’obra. 
 

 
A.2.5 LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR 

 
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 
 
 
SUBSISTEMA SOTA RASANT FONAMENTS 
 
2.1 DADES PRÈVIES 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) 
 
 
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: 
o Només per armadures passives. 

- Control a nivell normal: 
o S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives 
o És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
o 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: 

o 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. 

 
 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 
Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control d’execució a nivell reduït:  
o Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control de recepció a nivell normal: 
o Existència de control extern. 
o Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 



   
 

 

 

- Control d’execució a nivell intens: 
o Sistema de qualitat propi del constructor. 
o Existència de control extern. 
o 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) 
 
 
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: 

o Memòria de fabricació 
o Plànols de taller 
o Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
o Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
o Qualificació del personal 
o Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
o Memòria de muntatge 
o Plans de muntatge 
o Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 
 
SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Peces: 



   
 

 

 

o 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: 
o Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica 

amb assaigs previs i control diari d’execució. 
o Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i 

morter amb certificació d’especificacions i control diari d’execució. 
o 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 

 
 
SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 
Subministrament i recepció dels productes: 

- Identificació del subministrament amb caràcter general:  
o Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
o Data i quantitat del subministra 
o Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
o Fusta serrada:  

 Espècie botànica i classe resistent. 
 Dimensions nominals 
 Contingut d’humitat 

o Tauler: 
 Tipus de tauler estructural. 
 Dimensions nominals 

o Element estructural de fusta encolada: 
 Tipus d’element estructural i classe resistent 
 Dimensions nominals  



   
 

 

 

 Marcat 
o Elements realitzats a taller: 

 Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, 
indicant condicions de recolzament 

 Dimensions nominals 
o Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 

 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. 

o Elements mecànics de fixació: 
 Tipus de fixació 
 Resistència a tracció de l’acer 
 Protecció front a la corrosió 
 Dimensions nominals 
 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: 
o Aspecte general del subministrament 
o Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
o Fusta serrada 

 Espècie botànica 
 Classe resistent 
 Toleràncies en les dimensions 
 Contingut d’humitat 

o Taulers: 
 Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
 Toleràncies en les dimensions 

o Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
 Classe resistent 
 Toleràncies en les dimensions 

o Altres elements estructurals realitzats en taller: 
 Tipus 
 Propietats 
 Toleràncies dimensionals 
 Planeitat 
 Contrafletxes 

o Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
 Certificació del tractament  

o Elements mecànics de fixació: 
 Certificació del material 
 Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
 
 
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 estanquitat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES. 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: 

o Prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. La pressió de prova 
no ha variar en, al menys, 4 hores. 

o Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de 
prova no ha variar en, al menys, 4 hores. 

o Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
 Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
 Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop 

obertes les aixetes estimades en funcionament simultani. 
 Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
 Mesura de temperatures a la xarxa. 
 Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del 

mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  
- 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. 

 
 
SUBSISTEMA EVACUACIÓ. 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 estanquitat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
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:  

o Aspecte exterior i interior. 
o Dimensions.   
o Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, 

automàtics, diferencials, relès, etc.) 
o Fixació d’elements i connexionat. 



   
 

 

 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

o Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
o Comprovació d’automàtics. 
o Encès de l’enllumenat. 
o Circuit de força.  
o Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
 
 

Sant Quirze del Vallès, Novembre de 2019 
 
 
 
 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
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A.3.1. INTRODUCCIÓ 

 
Aquest estudi de gestió de residus estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la gestió de residus de la construcció. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques, a l’empresa constructora, per a dur a terme les 
tasques en matèria de gestió de residus durant l’obra, facilitant el desenvolupament del 
Pla de Gestió de Residus. 
El contractista elaborarà un Pla de Gestió de Residus, en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
Contingut del document 
D’acord amb el què estipula el RD 105/2008 d’1 de febrer, pel qual es regula la producció 
i gestió dels residus de construcció i demolició (en endavant RCDs), es presenta el següent 
Estudi de Gestió de Residus de Construcció, conforme a l’article 4 d’aquest Reial Decret. 
En aquest es fixa, entre les obligacions del productor de RCDs, la d’incloure en el projecte 
d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició que 
contingui, com a mínim, els següents punts: 

- Estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics, dels residus de construcció 
i demolició generats a l’obra, codificats segons la llista europea de residus publicada per 
Ordre MAM/304/2002. 

- Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 
- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus 

que es generin a l’obra. 
- Les mesures per a la separació dels residus en obra. 
- Els plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, manipulació, separació i 

altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra. 
- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació 

amb emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus 
de construcció i demolició dins de l’obra. 

- Una valoració de la despesa prevista de la gestió dels residus de construcció i demolició 
que formi part del pressupost del projecte com a capítol independent. 
 
Agents que intervenen en la Gestió de Residus (segons RD 105/2008) 
El present Estudi de Gestió de residus de la Construcció, es redacta d’acord amb el RD 
105/2008 per el que es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i 
l’enderroc i per la imposició donada en l’article 4.1. sobre les Obligacions del productor 
de residus de construcció i enderroc (RCD’s), que ha d’incloure en el projecte d’execució 
de l’obra un estudi de gestió de Residus.  
 
EL PRODUCTOR 

- El productor esta obligat a més a disposar de la documentació que acrediti que els 
residus i enderroc realment produïts en les seves obres han estat gestionats, en obra o 
entregats a una instal·lació de valorització o eliminació per al seu tractament per un 
gestor de residus autoritzat, en els termes recollits al RD 105/2008 i, en particular, a l’Estudi 
de Gestió de residus de l’obra o en les seves posteriors modificacions. La documentació 
corresponent a cada any natural haurà de mantenir-se durant els cinc següents anys. 

- En el cas de las obres sotmeses a llicència urbanística, el productor de residus esta obligat 
a constituir, quant procedeixi, en los terminis previstos a la legislació de las comunitats 
autònomes, la fiança o garantía financera equivalent que asseguri el compliment de los 
requisits establerts en dita llicencia en relació amb els residus de construcció i demolició 
de l’obra. 



   
 

 

 

 
EL POSSEÏDOR 

- A l’article 5 del RD 105/2008 s’estableixen les obligacions del posseïdor de RCD’s, en el 
que s’indica que la persona física o jurídica que executi l’obra esta obligada a presentar 
a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi como es duran a terme les obligacions 
que li incumbeixin en relació amb els RCD’s que es produeixin en l’obra. El pla, una 
vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar 
part dels documents contractuals de l’obra. 

- El posseïdor de residus de construcció i enderroc, quan no procedeixi a gestionar el 
residus por el mateix, i sense prejudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà 
obligat a entregar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o 
conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es 
destinaran preferentment, i por aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclatge o a 
altres formes de valorització. 

- La responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció per 
part dels posseïdors als gestors es regira pel que s’estableix en l’article 33 de la Llei 
10/1998, de 21 d’abril. 

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

- El posseïdor dels residus de construcció i enderroc estarà obligat a sufragar els 
corresponents costos de gestió i a entregar al productor els certificats i demés 
documentació acreditativa de la gestió dels residus a que es faci referència en l’apartat 
3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc 
anys següents. 
 
EL GESTOR 
El gestor, segons l’article 7 del Reial Decret, complirà con las següents obligacions: 

- En el supòsit d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, 
portar un registre, en el que, como mínim hi figuri la quantitat de residus gestionats, 
expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats segons la llista 
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, o norma que la 
substitueix, la identificació del productor, del posseïdor i de l’obra d’on procedeixin o del 
gestor, quan procedeixin d’un altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió 
aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i 
residus resultants de l’activitat. 

- Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, 
la informació continguda en el registre esmentat a la lletra a). La informació referida a 
cada any natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys següents.  

- Expedir al posseïdor o al gestor que li entregui residus de construcció i demolició, en els 
termes recollits en el Reial Decreto, els certificats acreditatius de la gestió dels residus 
rebuts, especificant el productor i, en el seu cas, el número de llicencia de l’obra de 
procedència. Quan es tracti d’un gestor que porti a terme operació exclusivament de 
recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà a més de transmetre al 
posseïdor o al gestor que se li ha entregat els residus, els certificats de l’operació de 
valorització o d’eliminació a que has estat destinats els residus. 

- En el supòsit de que manqui d’autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de 
disposar d’un procediment d’admissió de residus a la instal·lació que garanteixi que, 
prèviament al procés de tractament, es detectaran, es separaran, s’emmagatzemaran 
adequadament i es derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin 
aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de 
construcció i enderroc. Aquesta obligació s’entendrà sense perjudici de les 



   
 

 

 

responsabilitats en que pugui incorri el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el gestor 
precedent que hagi enviat dits residus a la instal·lació. 

 
 

A.3.2. NORMATIVA VIGENT 

 
- Residus. Llei 6/93, de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003 i per la Llei 16/2003 del 13 
de juny. 
- Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc. RD 105/2008 , 
de l'1 de febrer 
- 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 89/2010, de 29 de juny, deroga el Decret 
201/1994 i el Decret 161/ 2001 de modificació del D. 201/1994. 
- Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 de juliol, 
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 de juny. 
- Operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. O. MAM / 
304 / 2002, de 8 de febrer. 
- Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. D 21/2006 
(DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
- Operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer 
- Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant. O. de 31 octubre 1984 (BOE: 
07/11/84) 
- Text refós de la Llei reguladora dels residus. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, 
deroga la Llei 6/1993, de 15 de juliol, la Llei 11/2000, de 13 de novembre, la Llei 15/2003, de 
13 de juny, modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, la Llei 9/2008, de 10 de juliol, 
modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol. 
- Llei Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el 
Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. Reial Decret 396/2006, de 31 de Març (BOE 86, d'11-Abril-2006) 
- Regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya. Decret 115/1994, de 6 
d'abril 
- Criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats. Decret 69/2009, 
de 28 d'abril. 
- Reglamentació parcial del tractament de les deixalles i residus. Decret 64/1982, de 9 de 
març.  
- Pla Nacional de residus de la construcció i enderroc (PNRCD) 2001-2006 
 
 
A.3.3. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

 
El càlcul inicial de la generació de residus es detalla a continuació: 
 

 Tipus de residu Volum  Pes 
Residus de construcció i enderroc 833,33 m3 669,17 Tn 
Residus d’excavació 442,71 m3 737,85 Tn 
TOTAL 1.276,04 m3 1.407,02 Tn 

  



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 1357,12 678,56

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 1357,12 t 678,56 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 418,576 0,082 298,983

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 0,009 194,339 0,001 249,153

fibrociment 170605 0,010 4,983 0,018 1,993

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 0,000

0,7556 617,90 t 0,7544 550,13 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 48,8411 0,0896 50,9367

obra de fàbrica 170102 0,0150 20,8330 0,0407 23,1453
formigó 170101 0,0320 20,7363 0,0261 14,8141

petris 170107 0,0020 4,4698 0,0118 6,7104
guixos 170802 0,0039 2,2332 0,0097 5,5276
altres 0,0010 0,5687 0,0013 0,7393

   embalatges 0,0380 2,4266 0,0285 16,2244

fustes 170201 0,0285 0,6864 0,0045 2,5591
plàstics 170203 0,0061 0,8985 0,0104 5,8858

paper i cartró 170904 0,0030 0,4720 0,0119 6,7559
metalls 170407 0,0004 0,3696 0,0018 1,0236

totals de construcció 51,27 t 67,16 m3

- altres

-
-
-
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Terres contaminades

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   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

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

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.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

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 pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

CARRER SANT RAMON S/N
Comarca : VALLES OCCIDENTAL

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

ST. QUIRZE DEL VALLES

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D'ESBARJO DE L'ESCOLA PILARIN BAYÉS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
si
si
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 814,3
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 814,3

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 20,74
Maons, teules i ceràmics 40 20,83
Metalls 2 0,37
Fusta 1 0,69
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,47
Paper i cartró 0,50 0,47
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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

0,00 0,00
0,00 0,00

371,57
volum aparent (m3)

442,700,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

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                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

442,70

0,00
0,00

0,00

0,00

si 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

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

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

371,57

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

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

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* 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.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Residus inerts / no especials
Residus inerts / no especials
Dipòsit de terres i runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 442,70

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 20,00 299,99

Maons i ceràmics 31,25 468,69

Petris barrejats 412,69 6.190,29

Metalls 1,38 20,73

Fusta 3,45 51,82

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 7,95 119,19

Paper i cartró 9,12 136,81

Guixos i no especials 8,46 126,90

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 339,05

833,34 20.976,29
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

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

10571,93 2213,51

PUIGFEL, SA Pol.Ind.Can Canyadell - Urb. Can Pi - Rubi

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Masia Can Carreres, Ctra.Ullastrell - Rubi

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** 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)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

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

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

- -

Classificació      

El volum dels residus és de : 1.276,04

6,91 -

156,23 -

45,60 -

-

4.068,56

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

4.068,56 4.684,98 3.988,30

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 33.718,13
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- 17,27 -

- -

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

33.718,13

- 42,30

-

-

-2.063,43

- 100,00

13.561,87

39,73 -

E-477.98

3988,30

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

GRUPO FSM VERTISPANIA, SL

-

E-815.03

pressupost

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

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ECO-EQUIP, SAM

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

Ctra.N-150 (Can Barba), PK 14,88 - Terrassa E-102.95



unitats 2

unitats -

unitats -

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

-
-

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

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

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.

documentació gràfica

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

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

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

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

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

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

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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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.

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.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques



T 54% 885,40 T
T 669,17 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 737,85 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 669,17 T 11 euros

Tones

euros15.477,22Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

1357,12

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 8116,35

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 7360,87

1.407,0

***Dipòsit mínim 150€
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669,17Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



   
 

 

 

A.26.4. MESURES PER LA MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 
 No es preveu cap operació de prevenció 
X Estudi de racionalització i planificació de compra  i emmagatzematge de 

materials 
X Realització d’enderroc selectiu 
 Utilització d’elements prefabricats de gran format (panells prefabricats...) 
 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, 

etc.) per minimitzar els retalls. 
 Es substituiran peces ceràmiques per formigó armat o peces de gran format 
 S’utilitzaran tècniques de construcció en sec 
X S’utilitzaran materials no perillosos (ex. Pintures a l’aigua, material aïllant sense fibres 

irritants o CFC) 
X S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 

per reutilitzar-la al mateix emplaçament. 
X S’utilitzaran materials amb certificats ambientals 
X S’utilitzaran àrids reciclats 
X Es reduiran els residus d’envasos, mitjançant pràctiques com la sol·licitud de 

materials amb envasos retornables al proveïdor, o reutilització d’envasos 
contaminats o recepció de materials amb elements de gran volum o a granel 
servit amb envasos 

 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 
per tant, la quantitat de material a emprar. 

 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables 
 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra. 
 
És evident que la part que generarà més quantitat de residus serà la corresponent a 
l’enderroc parcial, però no podem oblidar-nos del tractament dels residus que es 
generaran en la fase d’obra. 
 
Així com en la fase d’enderroc la quantitat de residus no es pot modificar, en la fase 
d’obra nova es volen prendre mesures per tal de minimitzar-ne el volum i permetre la seva 
revalorització o reciclatge. Això és possible si es té en compte des de la fase de redacció 
del projecte i es duen a terme una sèrie de mesures durant la planificació i l’execució de 
l’obra. Aquesta reducció repercuteix en millores mediambientals com la reducció de 
l’impacte generat pel propi fet de dipositar menys residus en el medi, o la reducció dels 
transports a l’abocador o central recicladora, per citar-ne algunes. 
 
Aquestes mesures, que es detallen a continuació, es distingeixen segons la fase del procés 
constructiu:  

 
En fase de Projecte s’han tingut en compte les següents mesures: 

- En el projecte s’ha previst la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran. 
- S’ha limitat i controlat la utilització de materials potencialment tòxics, tals com 

fluïdificants, desencofrants, líquids de cura del formigó, pintures, etc. 
 



   
 

 

 

En fase de Programació d’Obra, s’hauran de tenir en compte els següents criteris: 
- S’inclouran les propostes del constructor que tinguin per finalitat minimitzar, 

reutilitzar i classificar els residus d’obra. 
- S’haurà de preveure un espai per l’aplec dels materials fora de zones de tràfec 

de l’obra, de manera que aquests romanguin ben embalats i protegits fins al 
moment de la seva utilització. 

- La planificació de l’obra ha de partir de les expectatives de minimització o 
reutilització de residus definits en el Pla i disposar d’un directori dels compradors 
dels residus, els venedors de materials reutilitzats i els recicladors més pròxims. 

- S’haurà de tenir especial cura en la correcta gestió dels residus potencialment 
perillosos que es generin. 

- El personal de l’obra s’ha de formar de manera suficient sobre els aspectes 
mediambientals i legislatius necessaris, igualment se l’ha d’informar de 
l’existència del Pla de Gestió de Residus, per tal de poder donar-li compliment i 
dur a terme les tasques que s’hi defineixen. 

 
En fase d’Execució d’Obra, s’hauran de tenir en compte els següents criteris: 

- Durant l’obra, es fomentarà l’interès per reduir els recursos utilitzats i els volums de 
residus originats entre el personal de l’obra. 

- Es comprovarà que tots aquells que intervenen a l’obra coneguin les seves 
obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les directrius del Pla. 

- S’aplicaran les operacions de reutilització de residus establertes en les fases de 
projecte i de programació. 

- S’incrementarà, de forma prudent, el nombre de vegades que els mitjans 
auxiliars es posin a l’obra, ja que un cop usats es converteixen en residus. 

- S’establirà la zona protegida d’aplec de materials que s’ha definit en la fase de 
programació d’obra. 

- Per a la correcta classificació dels residus, es disposarà dels contenidors 
adequats a cada fracció. La separació selectiva es farà en el mateix moment 
que es generi el residu. 

- Es supervisarà el moviment del residu, de forma que no en quedin restes 
incontrolades per l’obra. 

- Els residus líquids i orgànics es dipositaran en contenidors, sacs o dipòsits 
adequats per tal que no es mesclin fàcilment amb d’altres. 

- Es mantindrà el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, 
separant-los en el moment en què es generen i dipositant-los, degudament 
classificats i protegits, en emplaçaments específics de l’obra fins que un gestor 
autoritzat en completi la valorització. 

- Els recipients contenidors de residus es transportaran coberts. 
 
A continuació es plantegen les mesures recomanades per a la prevenció en la 
generació de residus de construcció i enderroc. A més es descriu la manera més 
convenient d’emmagatzemar les matèries primes d’obra, la seva aplicació contribuirà a 
reduir la quantitat de residus per rebuig o deteriorament innecessari de materials. 

 
TERRES I PETRIS DE LA EXCAVACIÓ 

- Mesures: 
S’ajustaran a les dimensions específiques del Projecte, del sòl on es procedirà a 
excavar.   

- Emmagatzematge: 
Sobre una base dura per a minimitzar el desaprofitament. Separar de 
contaminants potencials. 



   
 

 

 

RCD de naturalesa pètria 
- Mesures: 

S’evitarà la generació de los mateixos com a sobrants de producció en el procés 
de fabricació; tornant, en la mesura del possible, al subministrador les parts del 
material que no s’hagin de col·locar.  

- Emmagatzematge: 
Sobre una base dura para minimitzar el desaprofitament, es disposarà de 
contenidors de 6m3 para a la segregació. Separar de contaminants potencials. 

RESIDUS DE GRAVA, ROQUES TRITURADES, SORRA I ARGILA 
- Mesures: 

S’intentarà en la mesura de lo possible reduir-los a fi d’economitzar la forma de 
col·locació i execució. Es reutilitzarà la major part del possible dins la pròpia obra.  

- Emmagatzematge: 
Sobre una base dura para minimitzar el desaprofitament, es disposarà de 
contenidors de 6m3 para a la segregació. Separar de contaminants potencials. 

FORMIGÓ 
- Mesures: 

S’intentarà en la mesura de lo possible utilitzar la major quantitat fabricada en 
plantes de l’empresa subministradora. Si existís en algun moment sobrant s’haurà 
d’utilitzar en parts de l’obra que es reservin per aquests menesters, per exemple 
soleres en planta baixa o soterranis, voreres, etc...  

- Emmagatzematge: 
Sobre una base dura para minimitzar el desaprofitament, es disposarà de 
contenidors de 6m3 para a la segregació. Separar de contaminants potencials. 

RESTES DE MAONS, TEULES I MATERIALS CERÀMICS 
- Mesures: 

Hauran de netejar-se de les parts aglomerants i aquetes restes es reutilitzaran per 
al seu reciclat.  
S’aportarà també a l’obra en les condicions previstes en el seu envasat, amb el 
numero just segons la dimensió determinada en el Projecte i abans de la seva 
col·locació seguir la planificació corresponent amb la finalitat d’evitar el mínim 
numero de retalls i elements sobrants.  

- Emmagatzematge: 
Emmagatzemar els embalatges originals fins al moment de ser utilitzats.  

MESCLES BITUMINOSES 
- Mesures: 

Es demanaran per al seu subministrament la quantitat justa en dimensió i extensió 
per evitar sobrants innecessaris.  

- Emmagatzematge: 
Sense recomanacions específiques.  

FUSTA 
- Mesures: 

Es replantejarà juntament amb l’oficial de fusteria amb la finalitat d’utilitzar el 
menor nombre de peces i es pugui economitzar el seu consum.  

- Emmagatzematge: 
En un lloc cobert, protegit sempre de la pluja. S’utilitzaran contenidors amb 
cartells identificatius per així evitar la barreja de materials.  

ELEMENTS METÀL·LICS (INCLOSOS ALIATGES) 
- Mesures: 

S’aportarà a l’obra amb el numero just segons la dimensió determinada en el 
Projecte i abans de la seva col·locació seguir la planificació corresponent amb 
la finalitat d’evitar el mínim numero de retalls i elements sobrants.  



   
 

 

 

- Emmagatzematge: 
En un lloc cobert, utilitzant els embalatges originals fins el moment del seu ús. Per 
a aquest grup de residus es disposaran contenidors per a la seva separació.  

RESIDUS PLÀSTICS 
- Mesures: 

En quant a les canonades de material plàstic (PE, PVC, PP...) es demanaran per 
al seu subministrament la quantitat lo més ajustada possible.  
Es sol·licitarà als subministradors que aportin el material a l’obra amb el menor 
número d’embalatges, renunciant al decoratiu o superflu.  

- Emmagatzematge: 
Utilitzar separadors per a canonades per evitar que rodin.  
Per altres mataries primes de plàstic emmagatzemar en els embalatges originals 
fins el moment del seu ús. S’ubicaran dins de l’obra contenidors per al seu 
emmagatzematge.  

 
 

A.26.5. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
A l’obra es procedirà a fer la gestió mínima de separació selectiva dels residus de 
construcció, formada per la segregació dels residus inerts, dels residus No Especials, i dels 
Residus Especials (aquests últims segons legislació específica vigent). 
Es procedirà a dipositar els residus, un cop seleccionats, a centres de valorització de 
residus autoritzats (recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc...), en 
funció de les possibilitats que ofereixi l’entorn. 
En els casos que no sigui viable la classificació selectiva en origen, és obligatori derivar els 
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ, i 
des d’on el residu pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per la seva valorització. 
 
Separació segons tipologia de residus 
 En obra es farà la separació de residus a base de contenidors diferenciats. 

Es preveurà en obra, una separació de les següents fraccions: 
            Petris, obra de fàbrica i formigó 
            Metalls 
            Fustes 
            Plàstics 
            Potencialment perillosos 

Especials  X  Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada 
per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres 
recomanacions, es destaquen les següents: 
- no es tindran emmagatzemat a l’obra més de 6 mesos 
- el contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i 

fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 
vessaments accidentals 

- senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar 
els envasos dels productes Especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes 

- tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc... 
- emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 

desecofrants, etc...) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 



   
 

 

 

líquids per tal d’evitar fuites 
- impermeabilitzar el terra on es situïn els contenidors de residus 

especials 
Inerts  X  contenidor per inerts barrejats                contenidor per inerts formigó 

     contenidor per inerts ceràmica               contenidor per altres inerts 
     contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No 
especials 

 X  contenidor per metall                        X  contenidor per fusta 
 X  contenidor per plàstic                        X  contenidor per paper i cartró 
     contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
     contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

Inerts+No 
Especials 

Inerts+No especials           contenidor amb Inerts i No Especials Barrejats 
(només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho a un 
gestor que li faci un tractament previ) 

 
Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra 
 No es preveu reciclar ni reutilitzar residus petris, en el mateix emplaçament 

 
Senyalització dels contenidors 
 Els contenidors es senyalitzaran en funció del tipus de residu que 

continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

 

No especials 
barrejats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix,etc... 
Cartell específic per cada fracció: 
Fusta              ferralla        paper i cartró   plàstic        cables elèctrics 

                       
Especials 

 

Residus admesos: Especials 
L’emmagatzematge dels Residus Especials, es farà segons la normativa 
vigent. A l’hora d’emmagatzemar-lo, es tindran en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 
 

A.26.6. PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

 
Les determinacions particulars a incloure en el Plec de Prescripcions Tècniques del 
Projecte, en relació amb l’emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions 
de gestió dels residus de construcció i enderroc en obra, es descriuen a continuació. 
 
Amb caràcter General: 

- Gestió de residus de construcció i demolició 



   
 

 

 

Gestió de residus segons RD 105/2008 i Decret 201/2004, realitzant-se la seva identificació 
d’acord a la Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de Febrer 
o les seves modificacions posteriors. 
La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament 
corresponent per part d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials 
que compliran les especificacions que estableix la normativa. 

- Certificació dels mitjans emprats 
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la 
Propietat els certificats dels contenidors emprats així com els punts de disposició final, 
ambdós emesos per entitats autoritzades i homologades per la Generalitat de Catalunya. 

- Neteja de les obres 
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de deixalles 
com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, 
així com executar totes les feines i adoptar les mesures que siguin apropiades per a que 
l’obra presenti un bon aspecte. 
 
Amb caràcter Particular: 

- Actuacions prèvies als enderrocs: es realitzarà l’estintolament, apuntalaments, etc., de les 
parts o elements perillosos, tant en la pròpia com en les edificacions veïnes. Com a norma 
general, s’efectuarà retirant els elements contaminants i/o perillosos tant aviat com sigui 
possible, així com els elements a conservar o valuosos. A continuació s’actuarà 
desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteria, i altres elements que 
així ho permetin. Finalment, s’enderrocarà la resta. 

- El dipòsit i emmagatzematge temporal de residus, es farà o bé en sacs industrials (iguals o 
inferiors a 1m3), contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicionament que 
exigeixin les normatives municipals. El dipòsit de residus hauran d’estar en llocs senyalitzats 
i segregats de la resta de residus. 

- El dipòsit temporal per RCDs valoritzables (fustes, plàstics, ferralla, etc..), que es realitzi en 
contenidors, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus, de manera 
adequada. 

- Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, 
especialment durant la nit, i comptar amb una banda material reflectant de, al menys, 15 
cm a lo llarg de tot el seu perímetre. En els mateixos ha de figurar la següent informació: 
raó social, CIF, telèfon del titular del contenidor/envàs, i el número de inscripció en el 
Registre de Transportistes de Residus.  Dita informació també haurà de quedar relaxada 
en els sacs industrials i altres elements de contenció, a través d’adhesius, plaques, etc. 

- El responsable de l’obra a la que dóna servei el contenidor, adoptarà les mesures 
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra. Els contenidors romandran 
tapats o coberts, com a mínim fora de l’horari de treball, per evitar el dipòsit de runa 
aliena a l’obra. 

- En l’equip d’obra s’establiran els mitjans humans, tècnics i procediments de separació per 
cada tipus de RCD. 

- Es compliran els criteris municipal establerts (ordenances... ), especialment si obliguen a la 
separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge. En aquest últim 
cas, el contractista haurà de realitzar una valoració econòmica de les condicions en les 
que és viable aquesta operació. Caldrà considerar les possibilitats reals de dur a terme 
aquesta operació (que l’obra o construcció ho permeti i que disposi de plantes de 
reciclatge/gestors autoritzats adients) La D.F. serà la responsable última de la decisió que 
calgui prendre respecte a aquest tema, i de la seva justificació davant de les autoritats 
pertinents. 

- En la contractació de la gestió de RCDs, cal assegurar que el destí final (planta de 
reciclatge, abocador, incineradora, centre de reciclatge....) siguin centres autoritzats. 



   
 

 

 

Únicament es contractaran transportistes o gestors autoritzats.  S’haurà de realitzar un 
estricte control documental, de manera que els transportistes i els gestors de residus 
hauran d’aportar els valors de cada retirada i entrega al seu destí final. 

- Per aquells residus (terres, petris...) que siguin utilitzats en altres obres o projectes, s’haurà 
d’acreditar aportant documents que justifiquin el destí final. 

- La gestió (tant documental, com operativa) dels residus perillosos que es trobin en una 
obra d’enderroc, o que es generin en una obra de nova planta, es regirà segons la 
legislació vigent, la legislació autonòmica i els requisits de les ordenances locals.  

- Així mateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (rests de menjar, envasos, 
llots de fosses sèptiques... ), seran gestionats d’acord amb els preceptes marcats per la 
legislació i autoritat municipal.  

- En el cas dels residus amb amiant, es seguiran els passos marcats per la Ordre 
MAM/304/2002, per la que es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 
residus i la llista europea de residus. En qualsevol cas, sempre es compliran els preceptes 
dictats per el Reial Decret 108/1991, sobre la prevenció y la reducció de la contaminació 
del medi ambient produïda per l’aminat, així com la legislació laboral d’aplicació.   

- Les restes de neteja de canaletes/cubes de formigó, es tractaran com a residus inerts. 
- Enfront de la detecció de sòl potencialment contaminat, s’haurà d’avisar a les autoritats 

ambientals pertinents, i seguir les instruccions establertes en la legislació vigent. 
- S’evitarà en tot moment, la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics, i 

restes de fusta, així com la contaminació pels contenidors de residus amb components 
perillosos. 

- Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior er a jardineria o recuperació de sols 
degradats, serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible, en cavallons 
no superiors a 2 metres. S’evitarà la humitat excessiva, la manipulació, i la contaminació 
amb altres materials.  
 
Aspectes a tenir en compte en el Pla de Gestió de Residus 
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 pel Contractista, 
aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. Aquest Pla ha d’estar 
elaborat en base al 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 la seva 
acceptació a la Propietat. 
 
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi 
de Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de 
seguir les prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 
Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de 
residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel 
promotor i la direcció facultativa. 
El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió 
que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
 

Sant Quirze del Vallès, Novembre de 2019 
 
 

 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
P1 - OBJECTE 
Es objecte del present Plec de Condicions, el determinar aquelles que han de regir de 
base en l'execució de les obres descrites en la documentació adjunta que constitueixen 
el projecte. 
 
P2 – BASE FONAMENTAL 
Per aquest projecte regirà com a norma general l'aplicació del Plec de Prescripcions 
tècniques generals per obres de carreteres i ponts del M.O.P.T. PG3. També el Plec de 
Condicions per la Licitació i Contractació redactat pel M.O.P.U. 
Com a normes complementàries a les particulars i amb prioritat sobre les anteriors, regiran 
les normes i instruccions de la UNE i les redactades per l'Institut "Eduardo Torroja de la 
Construcción y Cemento", així com totes les Instruccions i reglaments de caràcter legal. 
 
P3 – CONDICONS PARTICULARS 
Com a Plec de Condicions Particulars regirà el present projecte compost per la 
documentació escrita i documentació gràfica. 
 
P4 – ABAST DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Respecte als conceptes descrits o consignats en aquests documents, s'ha d'entendre que, 
fins i tot quan algun es definís en un sol d'ells obliga com si estigués indicat a tots. 
En uns casos es donarà el fet de que el detall explicat en un dels documents ve 
corroborat per la informació donada en un altre document, però en d'altres casos, la 
informació té caràcter complementari; el que no clarifica en la documentació escrita ve 
detallat en plànols o a l’inrevés.   
Són tots i cadascun dels documents que en conjunt formen la "Unitat Projecte" no servint 
d’al·legació en els plànols si estigués descrit a la memòria i/o el Plec de Condicions. Cas 
d'haver contradicció entre el projecte i el Plec de Condicions, aquest últim tindrà prioritat. 
Així mateix, qualsevol contradicció amb les Condicions Generals es resoldrà a favor de les 
Particulars. 
 
P5 – CONTRADICCIONS AMB EL CONTRACTE 
Qualsevol contradicció que pogués haver entre el present plec i les clàusules del 
contracte subscrites entre l’administració pública i l'empresa adjudicatària de l'obra és 
resoldrà a favor del contracte. 
 
P6 – DIRECCIÓ 
Es missió de la Direcció Facultativa la vigilància i direcció dels treballs que es realitzin en 
les obres i cuidar que s'executin de conformitat amb els plànols i els altres documents que 
componen el projecte. 
La interpretació tècnica de tots els documents del projecte, correspon també a la 
Direcció Facultativa de l'obra a la que el Contractista haurà d'obeir en tot moment, 
procurant seguir la idea del Tècnic autor del projecte i l'acceptació més corrent que 
tinguin els termes amb els que es designen els conceptes descrits i les modalitats 
d'execució. 
En cas de contradicció i/o omissions del projecte prevaldran les instruccions donades en 
els Plecs de Prescripcions Tècniques dels Serveis Municipals sobre les del Plec de 
Prescripcions Tècniques particulars. 



   
 

 

 

Per a la realització de la funció de Direcció d'obra, el director podrà comptar amb 
col·laboradors que desenvoluparan el seu treball en funció dels títols professionals o dels 
coneixements específics i, que integraran la "Direcció d'obra". 
El Director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data de 
comprovació del replanteig i, aquest comunicarà d'igual forma quin serà el seu equip 
col·laborador. 
Les variacions del personal que es produeixen durant l'execució de les obres, seran 
posades en coneixement del Contractista per escrit.  
         
P7 – CONEIXEMENT DEL PROJECTE 
Es suposa que tota empresa constructora que tingui aspiracions a l'adjudicació d'aquesta 
obra, té perfecte coneixement del projecte en tots els seus documents tant escrits com 
gràfics. 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels seus documents 
annexes o de les instruccions, plecs o normes de qualsevol classe promulgats per 
l'administració que són d'aplicació a l'execució del projecte, no eximirà al contractista de 
l'obligació del seu compliment. 
 

 
 

Sant Quirze del Vallès, Novembre de 2019 
 
 
 
 
 
 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 



   
 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES UNITATS D’OBRA 
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 Pàgina:  1 
 

B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó  
- Confecció de morter  
- Confecció de pasta de guix  
- Reg de plantacions  
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.  
- Humectació de bases o subbases  
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a 
la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis 
especials.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 
aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:  
Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l  
- En la resta de casos:  <= 1 g/l  
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)  
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l  
- Formigó armat:  <= 3 g/l  
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0  
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, 
sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 
g/cm  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment  
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment  
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
4 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310500,B0311500,B0312500,B0312020,B0311010,B0312010,B0315600,B0315601. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de 
residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de 
residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
     - De pedra calcària  
     - De pedra granítica  
- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul  
 
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N  
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim  
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja  
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, 
artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 
0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2 EX  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes  
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment  
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment  
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
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- Granulat fí:  
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 
<= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70  
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE EN 1097-6):  <= 5%  
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes  
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 
16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83-130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes  
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+  
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions 
mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l'us al que es 
pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
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L'entrega de granulat a l'obra haurà d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat per el 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació del granulat  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
      -Sistema 2+:Certificació de control de producció en fàbrica per un organisme d'inspecció notificat (inclou 
auditoria inicial i auditories periòdiques del control de producció en fàbrica).  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre 
el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent 
informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma UNE EN 12620  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
 - Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.  
 
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
2 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B032 -  SAULONS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0321000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes.  
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7-
050).  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en 
què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50  
Índex CBR (NLT-111):  > 20  
Contingut de matèria orgànica:  Nul  
Mida del granulat:  
- Sauló garbellat:  <= 50 mm  
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
2 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331300,B0331Q10,B0332P10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
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- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de 
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió 
de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en 
què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions 
mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 
1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
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- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i 
una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la 
direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres 
encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244):  <= 1% 
en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 
0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les 
característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
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Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la 
DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el 
compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE, si el material s'ha d'utilitzar en la 
confecció de formigons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B037 -  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
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Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Material granular de granulometria continua. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
Zahorra natural: formada básicamente por partículas no trituradas procedentes de graveras o depósitos naturales, 
suelos naturales o una mezcla de ambos. 
Zahorra artificial: compuesta de áridos procedentes de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de 
grava natural. 
Zahorra artificial procedente de materiales granulares reciclados 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El tipo de material utilizado será el indicado en la DT o en su defecto el que determine la DF. 
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de obra en que 
intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la DF. 
El árido ha de tener forma redondeada o poliédrica, y ha de ser limpio, resistente y de granulometría uniforme. 
No será susceptible de ningún tipo de meteorización o alteración física o química apreciable bajo las condiciones 
posibles más desfavorables. 
No dará lugar, con el agua, a disoluciones que puedan afectar a estructuras, a otras capas de firme, o contaminar 
el suelo o corrientes de agua. 
Los materiales estarán exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la capa 
donde se coloque. 
ZAHORRA PARA USO EN FIRMES DE CARRETERAS: 
Se utilizará zahorra artificial compuesta de áridos procedentes de la trituración, total o parcial, de piedra de 
cantera o de grava natural. 
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos reciclados de residuos de construcción y demolición, 
áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de deshecho para las categorías de tráfico pesado T2 a T4, 
siempre que cumplan con las prescripciones técnicas exigidas en el artículo 510 del PG3 vigente. 
Composición química: 
Contenido ponderal en azufre total (S), según UNE-EN 1744-1, en caso que el material esté en contacto con capas 
tratadas con cemento: < 0,5% 
En el resto: < 1% 
Contenido de sulfatos solubles en agua (SO3), según UNE-EN 1744-1, en caso de áridos reciclados procedentes de 
demoliciones de hormigón: < 0,7% 
Proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según UNE-EN 933-5: cumplirá lo fijado en 
la tabla 510.1.a del PG3 vigente. 
Proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según UNE-EN 933-5: cumplirá lo fijado en la 
tabla 510.1.b del PG3 vigente. 
Índice de lajas, según UNE-EN 933-3: < 35 
Coeficiente de desgaste 'Los Ángeles', según UNE-EN 1097-2: 
Categoría de tráfico pesado T00 a T2: 
Áridos para zahorra: < 30 
Materiales reciclados procedentes de firmes de carretera o áridos siderúrgicos (ZAD20): < 35 
Categoría de tráfico pesado T3, T4 y arcenes: 
Áridos para zahorra: < 35 
Materiales reciclados procedentes de firmes de carretera o áridos siderúrgicos (ZAD20): < 40 
Contenido de finos del árido grueso que pasa por el tamiz 0,063 mm, según UNE-EN 933-1: < 1% en masa 
Equivalente de arena (SE4)(Anexo A de la UNE-EN 933-8): 
Fracción 0/4 del material: 
T00 a T1: > 40 
T2 a T4 y arcenes de T00 a T2: > 35 
Arcenes de T3 y T4: > 30 
Azul de metileno (Anexo A de la UNE-EN 933-9) en caso de incumplimiento del equivalente de arena: 
Fracción 0/0,125 del material: < 10 g/kg y además: 
T00 a T1: > 35 
T2 a T4 y arcenes de T00 a T2: > 30 
Arcenes de T3 y T4: > 25 
Plasticidad: 
Categoría de tráfico pesado T00 a T4: No plástico, según UNE 103103 y UNE 103104 
Arcenes sin pavimentar de las categorías T32, T41 y T42: 
Índice de plasticidad, según UNE 103103 y UNE 103104: < 10 
Límite líquido, según UNE 103103: < 30 
Granulometría, según UNE-EN 933-1, estará comprendida entre los siguientes valores: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦   Cernido ponderal acumulado(%)   ¦ 
¦Tamíz UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
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¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm, según UNE-EN 933-2, será inferior a 2/3 a la fracción retenida por el tamiz 
0,250 mm, según UNE-EN 933-2. 
Si el material procede de reciclaje de residuos de construcción y demolición, deberá cumplir: 
Pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio, según UNE-EN 1367-2: < 18% 
Si se utiliza árido siderúrgico de acería, deberá cumplir: 
Expansividad, según UNE-EN 1744-1: < 5% 
Índice granulométrico de envejecimiento según NLT-361: < 1% 
Contenido de cal libre, según UNE-EN 1744-1: < 0,5% 
Si se utiliza árido siderúrgico de alto horno, deberá cumplir: 
Desintegración por el silicato bicálcico o por hierro, según UNE-EN 1744-1: Nulo 
Las características esenciales de la zahorra para uso en capas estructurales de firmes, establecidas en la tabla ZA.1 
de la norma UNE-EN 13242, cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma 
correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
ZAHORRA PARA USO EN FIRMES DE CARRETERAS: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para 
uso en capas estructurales de firmes. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Para uso en firmes de carreteras deberá disponer del marcado CE, según el Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242. 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable: 
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcion: Aplicaciones que exigen requisitos de 
seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas 
nacionales de cada estado miembro: 
- Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcion: Aplicaciones que no exigen requisitos de 
seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas 
nacionales de cada estado miembro: 
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
En el embalaje o al albarán de entrega figurarán los siguientes datos: 
Marca CE de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 93/68/CEE. El símbolo normalizado del marcado CE se 
acompañará de la siguiente información: 
Número de identificación del organismo notificado (sólo para el sistema 2+). 
Nombre o marca de identificación y dirección inscrita del fabricante. 
Dos últimos dígitos del año en que se imprimió el marcado CE. 
Número de certificado de control de producción de fábrica (sólo para el sistema 2+). 
Referencia a la norma EN 13242. 
Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones,? y uso previsto. 
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Información de las características esenciales de la tabla ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. 
OPERACIONES DE CONTROL: 
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son coincidentes con lo 
establecido en la DT. 
Se examinará el material y se desechará el que a simple vista contenga materias extrañas o tamaños superiores al 
máximo aceptado en la fórmula de trabajo. 
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de garantía del 
fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas, incluida la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente. 
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida en un país de 
la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción de las características 
del material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos 
correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo 
cree conveniente. 
En el caso de áridos fabricados en el propio lugar de construcción de la obra, de cada procedencia se tomarán 
muestras, según UNE-EN 932-1 y para cada una de ellas se determinará: 
Ensayo granulométrico, según UNE-EN 933-1. 
Límite líquido e índice de plasticidad, según UNE 103103 y UNE 103104. 
Coeficiente de 'Los Ángeles', según UNE-EN 1097-2. 
Equivalente de arena, según Anexo A de la UNE EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según Anexo A de la UNE-
EN 933-9. 
Índice de lajas, según UNE-EN 933-3. 
Proporción de las caras de fractura del árido grueso, según UNE-EN 933-5. 
Humedad natural, según UNE-EN 1097-5. 
Contenido ponderal en azufre total, según UNE-EN 1744-1. 
Contenido de finos del árido grueso, según UNE-EN 933-1. 
En el caso de zahorras fabricadas en central que no tengan marcado CE, se realizarán los siguientes ensayos de 
identificación y caracterización del material: 
Para cada 1000 m3 o fracción diaria y sobre 2 muestras: 
Ensayo granulométrico, según UNE EN 933-1. 
Humedad natural, según UNE-EN 1097-5. 
Para cada 5000 m3, o 1 vez a la semana si el volumen ejecutado es menor: 
Próctor Modificado,según UNE-EN 13286-2. 
Equivalente de arena, según Anexo A de la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según Anexo A de la UNE-
EN 933-9. 
En su caso, límite líquido e índice de plasticidad, según UNE 103103 y UNE 103104. 
Contenido de finos del árido grueso, según UNE-EN 933-1. 
Para cada 20000 m3 o 1 vez al mes si el volumen ejecutado es menor: 
Índice de lajas, según UNE-EN 933-3. 
Proporción de las caras de fractura del árido grueso, según UNE-EN 933-5. 
Coeficiente de 'Los Ángeles', según UNE-EN 1097-2. 
Contenido ponderal en azufre total, según UNE-EN 1744-1. 
El Director de las obras podrá reducir a la mitad la frecuencia de los ensayos si considera que los materiales son 
suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad acabada se han aprobado 10 lotes 
consecutivos. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
En el caso de zahorras fabricadas en central se tomarán muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se 
podrán tomar muestras en los acopios i se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de 
procedimiento indicadas en cada ensayo. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Los resultados de los ensayos de identificación han de cumplir estrictamente las especificaciones indicadas, en 
caso contrario, no se autorizará el uso del material correspondiente. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03D -  TERRES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D5000. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tierras naturales procedentes de excavación y de aportación. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
Tierra seleccionada 
Tierra adecuada 
Tierra tolerable 
Tierra sin clasificar 
TIERRA SIN CLASIFICAR: 
La composición granulométrica y su tipo serán los adecuados a su uso y a los que se definan en la partida de obra 
donde intervengan o, si no consta, los que establezca explícitamente la DF. 
TIERRA SELECCIONADA: 
Contenido de materia orgánica (UNE 103204):  < 0,2% 
Contenido sales solubles en agua, incluido yeso (NLT 114):  < 0,2% 
Tamaño máximo:  <= 100 mm 
Material que pasa por el tamiz 0,40 UNE:  < =15% 
o en caso contrario, cumplirá: 
Material que pasa por el tamiz 2 UNE:  < 80% 
Material que pasa por el tamiz 0,40 UNE:  < 75% 
Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE:  < 25% 
Límite líquido (UNE 103-103):  < 30% 
Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104):  < 10 
Índice CBR (UNE 103502): 
Coronación de terraplén:  >= 5 
Núcleo o cimiento de terraplén:  >= 3 
En relleno localizado con compactación al 95% PN: >=3 
TIERRA ADECUADA: 
Contenido de materia orgánica (UNE 103204):  < 1% 
Contenido sales solubles en agua, incluido yeso (NLT 114):  < 0,2% 
Tamaño máximo:  <= 100 mm 
Material que pasa por el tamiz 2 UNE:  < 80% 
Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE:  < 35% 
Límite líquido (UNE 103103):  < 40 
Si el Límite líquido es > 30, cumplirá: 
Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104):  > 4 
Índice CBR (UNE 103502): 
Coronación de terraplén:  >= 5 
Núcleo o cimiento de terraplén:  >= 3 
En rellenos localizados con compactación al 95% PN: >= 10 
En rellenos localizados para trasdós de obra de fábrica: >= 20 
TIERRA TOLERABLE: 
Cumplirán alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes (UNE 103101): 
Material que pasa por el tamiz 20 UNE:  > 70% 
Material que pasa por el tamiz 0,08 UNE:  >= 35% 
Contenido en materia orgánica (UNE 103204):  < 2% 
Contenido en yeso (NLT 115):  < 5% 
Contenido en sales solubles distintas al yeso (NLT 114):  < 1% 
Límite líquido (UNE 103103):  < 65% 
Si el límite líquido es > 40, cumplirá: 
Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104):  > 73% (Límite líquido-20) 
Asiento en ensayo de colapso (NLT 254):  < 1% 
Muestra preparada según ensayo PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Hinchamiento libre (UNE 103-601):  < 3% 
Muestra preparada según ensayo PN (UNE 103-500) 
Índice CBR (UNE 103502): 
En núcleo o cimiento de terrapplén  >= 3 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro y almacenamiento: Se suministrará en camión volquete y se distribuirá en montones uniformes en toda el 
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área de trabajo, procurando extenderlas a lo largo de la misma jornada, de forma que no se alteren sus 
condiciones. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONES DE CONTROL EN TERRAPLENES 
Antes de empezar el terraplén, cuando haya cambio de procedencia del material, o con la frecuencia indicada 
durante su ejecución, se realizarán con una frecuencia de 1 cada 5.000 m3 los siguientes ensayos de identificación 
del material: 
Ensayo granulométrico (UNE 103101) 
Determinación de los límites de Atterberg  (UNE 103103 y UNE 103104) 
Materia orgánica (UNE 103204). 
Ensayo Próctor Normal (UNE 103500) 
Ensayo CBR (UNE 103502) 
OPERACIONES DE CONTROL EN RELLENOS 
Antes de empezar el relleno, cuando haya cambio de procedencia del material, o con la frecuencia indicada 
durante su ejecución, se realizarán los siguientes ensayos de identificación del material cada 2500 m3: 
Ensayo granulométrico (UNE 103101) 
Determinación de los límites de Atterberg  (UNE 103103 y UNE 103104) 
Contenido de materia orgánica (UNE 103204) 
Contenido de sales solubles (incluido el yeso) (NLT 114) 
Ensayo Próctor Normal (UNE 103500) 
Ensayo CBR (UNE 103502) 
Cada 750 m3 durante la ejecución del relleno, se realizará un ensayo Próctor Modificado (UNE 103501) como 
referencia al control de compactación. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas en cada ensayo. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Los resultados de los ensayos de identificación deben de cumplir estrictamente las especificaciones indicadas. En 
caso contrario, no se autorizará el uso del material correspondiente en la ejecución. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen 
una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat 
fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  



 
PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D'ESBARJO DE L'ESCOLA PILARÍN BAYÉS 
MEMÒRIA VALORADA. Novembre 2019 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 
 Pàgina:  14 
 

- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.  
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un 
formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 
1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos 
parts per milió del pes sec del ciment.  
 
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I  
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II  
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III  
- Ciment putzolànic: CEM IV  
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el 
ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S  
- Fum de sílice:  D  
- Putzolana natural:  P  
- Putzolana natural calcinada:  Q  
- Cendra volant Sicília:  V  
- Cendra volant calcària:  W  
- Esquist calcinat:  T  
- Filler calcari L:  L  
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:  
+------------------------------------------------------+  
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                    ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del 
ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al 
capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
 
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les 
normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb 
l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els 
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de 
ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:  
+------------------------------------------------------+  
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
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¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció  
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant  
- número del certificat CE de conformitat  
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE  
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades 
atenent a les seves especificacions tècniques  
- referència a la norma armonitzada corresponent  
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent  
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de 
cendra volant i/o additiu emprat  
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE  
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat  
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant  
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge  
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o 
documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda  
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment  
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament  
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08  
- quantitat que es subministra  
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE  
- data de subministrament  
- identificació del vehicle que el transporta  
 
CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda  
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment  
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament  
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny  
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris  
- quantitat que es subministra  
- identificació del vehicle que transporta el ciment  
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE  
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:  
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica  
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny  
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris  
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)  
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
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El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment  
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos  
- Classes 42,5 :  2 mesos  
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa 
de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 
29 de diciembre.  
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-
08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  
e 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci 
amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç amarada en pasta CL 90  
- Calç aèria CL 90  
- Cal hidràulica natural NHL 2  
- Cal hidràulica natural NHL 3,5  
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- Cal hidràulica natural NHL 5  
 
CAL AMARADA EN PASTA:  
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta 
de consistència adequada a l'us a la que es destini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
 
CALÇ AÈRIA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes  
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes  
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes  
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes  
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)  
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7%  
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2%  
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)  
- Pastes amarades:  Passa  
- Altres calçs:  
     - Mètode de referència:  <= 20  
     - Mètode alternatiu:  <= 2  
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3  
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):  
- Pastes amarades:  45% < h < 70%  
- Altres calçs:  <= 2%  
 
CAL HIDRÀULICA NATURAL:  
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa  
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de 28 
dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)  
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):  
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes  
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes  
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.  
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per 
l'organisme d'inspecció  
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:  
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant  
- Referència a la norma UNE-EN 459-1  
- Designació de la cal segons l'apartat 4 de l'esmentada norma  
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. 
Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel 
subministrador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad  
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B05B -  CIMENTS NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05B1001. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerado hidráulico obtenido por pulverización de margas calcinadas, con adición posterior de un 5%, como 
máximo, de sustancias no nocivas, que cumplan la norma UNE 80309. 
Se han considerado los tipos siguientes: 
Cemento natural lento (CNL) 
Cemento natural rápido (CNR) 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Los cementos naturales rápidos pueden ser de clase 4 u 8 (CNR 4, CNR 8). 
Los cementos naturales lentos pueden ser de clase 8 (CNL 8). 
Residuos máximos (UNE 80122): 
Tamiz 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 
Tamiz 0,08 (UNE 7050):  <= 35% 
Inicio del fraguado (UNE-EN 196-3): 
Cemento natural rápido:  1 min 
Cemento natural lento:  10 min 
Final del fraguado (UNE-EN 196-3): 
Cemento natural rápido:  8 min 
Cemento natural lento:  120 min 
Resistencia a compresión (UNE 80116): 
+------------------------------------------------+ 
¦   TIEMPO  ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦ 
¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦ 
¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦         -  ¦ 
¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 
¦    7 días ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦ 
¦   28 días ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦ 
+------------------------------------------------+ 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro: en sacos, de manera que no se alteren sus características. 
En el albarán figurarán los siguientes datos: 
Nombre del fabricante o marca comercial 
Fecha de suministro 
Identificación del vehículo de transporte 
Cantidad suministrada 
Denominación y designación de acuerdo con la norma UNE 80309 
Referencia del pedido 
En los sacos figurarán los siguientes datos: 
Referencia a la norma UNE 80309 
Peso neto 
Designación y denominación del cemento 
Nombre del fabricante o marca comercial 
Fechas de producción y ensacado del cemento 
La inscripción 'No apto para estructuras de hormigón' 
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no 
se alteren sus condiciones. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos naturales. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064500C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, 
la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i 
el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de 
cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de 
sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes 
del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de 
la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat 
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
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En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armatCiments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 
(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions d'amasat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
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- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
     - Resistència característica 
     - Formigons designats per propietats: 
          - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
          - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
     - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Consistència 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960B,B065760B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, 
la següent informació:  
- Consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó  
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- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats  
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació  
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat  
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2  
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca  
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.  
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i 
el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.3.2 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de sílice no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de 
sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes 
del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 30 de la 
norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut  
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)   
- Formigó armatCiments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)  
- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)  
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)  
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 
(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)   
Classe del ciment:  32,5 N  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3  
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3  
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3  
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3  
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm  
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm  
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm  
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment  
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment  
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment  
Toleràncies:  
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- Assentament en el con d'Abrams:  
     - Consistència seca:  Nul  
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
     - Consistència fluida:  ± 2 cm  
     - Consistència líquida:  ± 2 cm  
 
FORMIGONS PER A PILOTS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”  
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:  
- <= 32 mm  
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions d'amasat:  
- Contingut de ciment:  
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3  
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6  
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3  
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.  
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:  
     - Resistència a la compressió  
     - Tipus de consistència  
     - Grandària màxima del granulat  
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE  
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:  
     - Contingut de ciment per m3  
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
     - Tipus, classe i marca del ciment  
     - Contingut en addicions  
     - Contingut en additius  
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  
- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06Q -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR AMB FIBRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06QC85A. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Hormigón con fibras estructural(RF), hormigón que incluye en su composición fibras cortas, discretas y 
aleatoriamente distribuidas en una cantidad no superior al 1,5% en volumen, con o sin adiciones (cenizas volantes o 
humo de sílice), elaborado en una central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4t. de la ley 
21/1992 de 16 de julio de industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril. 
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL: 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de acuerdo 
con las prescripciones de la EHE-08. 
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificación y se 
expresará, como mínimo, la siguiente información: 
Consistencia 
Tamaño máximo del árido 
Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón 
Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades 
Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por dosificación 
La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado 
La designación por propiedades se ha de realizar de acuerdo con el formato: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A 
T: Indicativo que será HMF para el hormigón con fibras en masa, HAF para el hormigón con fibras armado y HPF 
para el hormigón con fibras pretensado 
R: Resistencia característica a compresión especificada, en N/mm2 
HMF = 20,25,30,35,40 
HAF - HPF = 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100 
f: Indicativo del tipo de fibras, A(acero), P(poliméricas) y V(vidrio) 
R1, R3 : Resistencia característica residual a flexotracción fR,1,k y fR,3,k, en N/mm2 
C: Letra indicativa del tipo de consistencia: L Líquida, F fluida 
TM: Tamaño máximo del árido en mm. 
TF: Longitud máxima de la fibra en mm. 
A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 
Cuando las fibras no tengan función estructural, R1 y R3 se sustituirán por: 
CR, para fibras con control de retracción 
RF, para fibras que mejoran la resistencia al fuego del hormigón 
O, en el resto de casos 
La designación por dosificación se ha de realizar de acuerdo con el formato: T-D--G/f/C/TM/A 
G: contenido en fibras en kg/m3 
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición de la mezcla del 
hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia 
y resistencia característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de 
cemento y relación agua/cemento) 
Con anterioridad al inicio del hormigonado, el suministrador propondrá una dosificación de obra, y realizará los 
ensayos previos de acuerdo con el anejo 22 de la EHE-08, los resultados de los cuales deberá validar la DF 
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En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia de las 
características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en cemento por metro cúbico 
de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha 
utilizado. 
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, las garantías y los 
datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio del suministro. 
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, podrá contener cenizas volantes sin que estas 
excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata de humo de sílice no podrá exceder del 10% 
Tolerancias: 
Consistencia fluida:  ± 2 cm 
Consistencia líquida:  ± 2 cm 
Contenido en fibras 
Peso: ± 3 % 
Homogeneidad de la mezcla (UNE 83512-1 y UNE 83512-2): 
Contenido en fibras: <= 10% 
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede autorizar el uso de cenizas 
volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras de edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben 
superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso del cemento. La 
cantidad mínima de cemento se especifica en el artículo 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción según art. 30 de la 
norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis al alcance de la DF, o dispondrá de un distintivo oficialmente 
reconocido 
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 450. 
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y cumplir la UNE EN 934-2 
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado. 
Las fibras se incorporarán a la amasada de hormigón conjuntamente con los áridos, preferentemente después del 
árido grueso 
Tipos de fibras: 
Estructurales: fibras de acero, macro fibras poliméricas y fibras de vidrio 
No Estructurales: micro fibras poliméricas y fibras de vidrio 
Las características de las fibras serán las recogidas en el anejo 14, capítulo VI de la EHE-08 
Tipo de cemento: 
Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-
T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Cementos para usos especiales ESP VI-1 (UNE 80307) 
Hormigón armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-
T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN 197-1) 
Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P y  CEM II/A-M(V,P) (UNE-
EN 197-1) 
Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305) 
Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a los sulfatos i/o al agua de 
mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) 
Clase de cemento:  32,5 N 
Densidades de los hormigones: 
Hormigones en masa (HM): 
2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en función de 
la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento considerando el tipo de exposición más 
favorable debe ser: 
Obras de hormigón en masa:  >= 200 kg/m3 
Obras de hormigón armado:  >= 250 kg/m3 
Obras de hormigón pretensado:  >= 275 kg/m3 
En todas las obras:  <= 500 kg/m3 
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en función de la 
clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el tipo de exposición más favorable 
debe ser: 
Hormigón en masa:  <= 0,65 
Hormigón armado:  <= 0,65 
Hormigón pretensado:  <= 0,60 
Clases de exposición: 
IIIb, IIIc, IV y F: Será necesaria la justificación mediante pruebas experimentales si se utilizan fibras de acero al 
carbono sin ninguna protección frente a la corrosión 
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Qa,Qb y Qc-: Será necesaria la justificación de la no reactividad de los agentes químicos con las fibras de acero y 
sintéticas. 
El contenido en fibras de acero con función estructural en un hormigón será >= 20 kg/m3 
El contenido en fibras en un hormigón será <= 1,5% en volumen de hormigón 
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2): 
El hormigón con fibras tendrá un asiento en el cono de Abrams >= 9 cm. 
Consistencia fluida:  10-15 cm 
Consistencia líquida:  16-20 cm 
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo superplastificante 
El aumento de la consistencia debido al uso de fibras se compensará con la incorporación de aditivos reductores 
de agua, sin modificar la dosificación de agua prevista. 
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 
Con fibras metálicas: <= 0,4% peso del cemento 
Homogeneidad de la mezcla (UNE 83512-1 y UNE 83512-2): 
Contenido en fibras: <= 10% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro: En camiones hormigonera. 
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea y sin haber 
iniciado el fraguado. 
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias que 
puedan alterar la composición original. 
Almacenaje: No se puede almacenar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los siguientes datos: 
Identificación del suministrador 
Número de serie de la hoja de suministro 
Fecha y hora de entrega 
Nombre de la central de hormigón 
Identificación del peticionario 
Cantidad de hormigón suministrado 
Hormigones designados por propietdades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como mínimo: 
Resistencia a la compresión 
Resistencia residual a la tracción 
Tipo de consistencia 
Tamaño máximo del árido 
Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08 
Hormigones designados por dosificación de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como mínimo: 
Resistencia residual a la tracción 
Contenido de cemento por m3 
Relación agua/cemento 
Tipo, clase y marca del cemento 
Contenido en adiciones 
Contenido en aditivos 
Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay 
Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay 
Identificación del cemento, aditivos y adiciones 
Características de las fibras: 
Tipo 
Material 
Dimensiones 
Forma 
Contenido de fibras por m3 (± 3 %) 
La relación de características de las fibras podrá ser sustituida por una referencia comercial soportada con una 
ficha técnica, que ha de aceptar la DF y estará disponible en el libro de obra 
Designación específica del lugar de suministro 
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Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga 
Hora límite de uso del hormigón 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710150,B0715000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter d'anivellament  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una 
pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal 
amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat 
per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada 
per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de 
barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.  
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius 
orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.  
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu 
enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
- 1: Normal  
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)  
- F: D'adormiment ràpid  
- T: Amb lliscament reduït  
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).  
 
ADHESIU CIMENTOS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2  
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2  
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2  
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2  
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)  
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- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Alta adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2  
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2  
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2  
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2  
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació 
epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i 
superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter  
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm  
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
 
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta 
resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
 
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per 
a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials  
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que 
figura especificat  
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor 
que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada per 
el fabricant en N/mm2.  
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent:  
- Característiques dels morters frescos:  
     - Temps d'us (EN 1015-9)  
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     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%  
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  
- Característiques dels morters endurits:  
     - Resistència a compressió (EN 1015-11)  
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)  
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)  
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)  
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745)  
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers:  
     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm  
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  
- Reacció davant del foc:  
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1  
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat 
pel laboratori notificat  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte  
- Marca del fabricant i lloc d'origen  
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004  
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 
de juliol  
- Instruccions d'us:  
     - Proporcions de la mescla  
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser 
aplicat  
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla   
     - Mètode d'aplicació  
     - Temps obert  
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació  
     - Àmbit d'aplicació  
 
MORTER DE RAM DE PALETA:  
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
Morters dissenyats:  
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per 
l'organisme d'inspecció  
Morters prescrits:  
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Referència a la norma UNE-EN 998-2  
- Nom del fabricant  
- Codi o data de fabricació  
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- Tipus de morter  
- Temps d'us  
- Contingut en clorurs  
- Contingut en aire  
- Proporció dels components (morters prescrits)  
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió  
- Resistència d'unió (adhesió)  
- Absorció d'aigua  
- Permeabilitat al vapor d'aigua  
- Densitat  
- Conductivitat tèrmica  
- Durabilitat  
- Mida màxima del granulat  
- Temps obert o temps de correcció  
- Reacció davant el foc  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 
de juliol  
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions d'utilització  
- Composició i característiques del morter  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
 
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
7 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
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- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no 
ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 
37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2  
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per 
extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732.  
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-
732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció:  
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2  
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial  
- Identificació del producte  
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER:  
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. 
Caracterisicas generales.  
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  
 
FILFERRO PLASTIFICAT:  
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el 
alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els 
bastiments amb les parets.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i 
UNE 17-036.  
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  
 
CLAUS I TATXES:  
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  
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UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  
5 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A5 -  CARGOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A5AA00. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Vástagos cilíndricos o cónicos, con filete de sección triangular que dibuja sobre su superficie una hélice continua. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
Tornillos autorroscantes con arandelas 
Tornillos taptite de acero inoxidable 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El perfil de la rosca del tornillo estará en función de su diámetro (UNE 17-008), y la longitud de la rosca, en función de 
su longitud (UNE 17-051). 
La forma del perfil de la rosca permitirá que el tornillo haga el efecto de una broca, haciendo al mismo tiempo el 
agujero y la rosca. 
Su superficie será lisa, no presentará fisuras, rebabas ni otros defectos perjudiciales. 
Los hilos de la rosca no tendrán defectos de material ni huellas de herramienta. 
ACABADO CADMIADO: 
Su recubrimiento será liso, sin discontinuidades ni exfoliaciones y no tendrá manchas ni imperfecciones superficiales. 
ACABADO GALVANIZADO: 
Su recubrimiento será liso, sin discontinuidades ni exfoliaciones y no tendrá manchas ni imperfecciones superficiales. 
Protección de galvanizado:  >= 275 g/m2 
Pureza del zinc, en peso:  >= 98,5% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro: Empaquetados. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A6 -  TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A6AN9L,B0A62F90. 
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Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunto de pieza para encastar (taco) y un tornillo. El sistema de sujeción del taco puede ser por adherencia 
química o por expansión producida por la deformación de la pieza al ser comprimida por el tornillo. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
Taco de expansión de nylon y tornillo de acero 
Taco de expansión de acero, con tornillo, arandela y tuerca del mismo material 
Fijación mecánica formada por una base metálica atornillada, tornillo de acero, vaina de PVC, arandelas de 
estanqueidad y tapón de caucho 
Taco químico formado por una ampolla con resina, tornillo, arandela y tuerca 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El diseño del taco será el adecuado al soporte y a los esfuerzos que soportará. 
Las roscas no tendrán imperfecciones (rebabas, huellas, etc) que impidan el enroscado de los elementos. 
El tornillo irá protegido contra la corrosión. 
Los diámetros del taco y tornillo serán compatibles. 
El perfil de la tuerca irá en función de su diámetro (UNE 17-008) 
Cementación del tornillo:  > 0,1 mm 
TACO QUIMICO: 
La ampolla será de vidrio y estanca. 
Contendrá un adhesivo de dos componentes: una resina de reacción y un endurecedor de aplicación en frío. 
El tornillo será de acero zincado. Tendrá una marca con el fin de conocer la profundidad de uso. La cabeza del 
extremo libre será compatible con el adaptador de la perforadora. 
Diámetro de la botella:  14 mm 
Tiempo de endurecimiento según la temperatura ambiente: 
> 20°C: 10 min 
10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C1 h 
5°C - 0°C: 5 h 
ARANDELAS: 
Diámetro interior de la arandela: 
Diámetro del tornillo 10 mm:  11 mm 
Diámetro del tornillo 11 mm:  13 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro: Se suministrarán conjuntamente con todas las piezas necesarias para su correcta colocación en cajas, 
donde figurarán: 
Identificación del fabricante 
Diámetros 
Longitudes 
Unidades 
Instrucciones de uso 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.  
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de 
tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm  
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el 
diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:   
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o 
fissures  
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures  
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2  
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2  
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  
- Tensió de última d'adherència:  
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2  
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2  
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  
- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+  
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+  
Ceq = Carboni equivalent  
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en 
un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma  
- Referència a la norma EN  
- Dimensions nominals  
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
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- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la 
norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:  
     - Acer soldable (S)  
          - Allargament total sota càrrega màxima:  
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0%  
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
          - Allargament total sota càrrega màxima:  
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5%  
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de la EHE-08  
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de la EHE-08  
+----------------------------------------------------------+  
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm  
S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:  
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal  
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles 
electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de 
connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):  
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques:  
     - B 500 T  
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2  
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2  
          - Allargament al trencament:  >= 8%  
          - Relació f/fy:  >= 1,03  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de 
diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte 
queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma  
- Referència a la norma EN  
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs  
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o 
filferros.  
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An   
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels elements 
aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements:  
     - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx  
(dmin: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)  
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)  
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de 
l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe 
tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la 
informació següent:  
- Identificació del subministrador  
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)  
- Número de sèrie del full de subministrament  
- Nom de la fàbrica  
- Data d'entrega i nom del peticionari  
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer  
- Diàmetres subministrats  
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons UNE-EN 10080  
- Forma de subministrament: barra o rotlle  
- Identificació i lloc de subministrament  
- Sistema d'identificació adoptat segons UNE-EN 10080  
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080  
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on 
s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat  
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat  
- Certificat de l'assaig de doblegat simple  
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD  
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD  
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant 
l'assaig de la biga  
     - Marca comercial de l'acer  
     - Forma de subministrament: barra o rotlles  
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos  
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent  
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CH -  PLANXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CHSH5M. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Plancha de acero, plana o conformada, obtenida a partir de una banda de acero de calidad industrial, 
galvanizada en continuo, con un recubrimiento mínimo Z 275, según UNE 36-130, con un acabado prelacado por las 
dos caras, si está indicado. 
Se han considerado los siguientes tipos de plancha: 
Plancha nervada de acero galvanizado 
Plancha nervada de acero prelacado 
Plancha gofrada de acero galvanizado, plegada para hacer escalones 
Plancha grecada de acero galvanizado 
Plancha grecada de acero prelacado 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química del acero, que cumplirá las 
determinaciones de la norma UNE-EN 10025-2. 
Tendrá el momento de inercia, el momento resistente, espesor y tipo de nervado o grecado indicados en la DT, y si 
algún dato no está indicado, el valor será suficiente para resistir sin superar las deformaciones máximas admisibles, 
los esfuerzos a los que se verá sometida. 
No tendrá defectos superficiales, como golpes, bultos, rayas o defectos del acabado superficial. 
El color será uniforme, y si el acabado es plastificado o prelacado, coincidirá con el indicado en la DT o el escogido 
por la DF. 
Si la plancha es gofrada, la forma y dimensiones del grabado será el indicado en la DT. 
Tipo de acero:  S235JR 
Tolerancias: 
Anchura de montaje 
Anchura nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 
Anchura nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm 
Longitud de la plancha: + 3%, - 0% 
Espesor de la plancha: 
Espesor nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 
Espesor nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm 
Módulo resistente y momento de inercia: + 5%, - 0% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro: Embaladas en paquetes protegidos con madera, de manera que no se alteren sus características. 
Las planchas se suministrarán cortadas a medida, de taller, diferenciadas por tipos de perfiles y acabados. 
Almacenamiento: en sus embalajes, colocados ligeramente inclinados para que permitan evacuar el agua, en 
lugares protegidos de impactos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en 
caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
Inspección visual del material a su recepción. 
Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y para cada tipo diferente que llegue a la obra, se pedirán al 
contratista los certificados del fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, 
incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un laboratorio acreditado: 
Tipo de acero, según CTE DB SE-A. 
Características del recubrimiento, según UNE 36-130 
Características mecánicas: 
Resistencia a la tracción 
Alargamiento mínimo 
Dureza Brinell 
Características geométricas: 
Espesor 
Longitud 
Anchura 
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se realizarán estos 
ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista. 
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, marcado CE u otro legalmente reconocido en un país de 
la UE, se podrá prescindir de la presentación de los ensayos de control de recepción. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas de procedimiento 
correspondientes. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace entrega de los certificados de calidad del fabricante, se 
realizará una serie completa de ensayos a cargo del Contratista. 
Los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras cumplirán las condiciones especificadas. En 
caso de incumplimiento, se repetirá el ensayo, a cargo del contratista, sobre el  doble número de muestras del 
mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados obtenidos sobre todas las piezas resulten satisfactorios. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
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Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2  
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2  
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2  
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  
+----------------------------------------+  
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
A 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2  
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2  
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2  
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  
+----------------------------------------+  
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
C 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Puntal rodó de fusta  
- Puntal metàl·lic telescòpic  
 
PUNTAL DE FUSTA:  
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2  
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2  
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2  
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2 mm  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
 
PUNTAL METÀL·LIC:  
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:  
+--------------------------------------------------------------+  
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
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¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DF -  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF7G0A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.  
S'han considerat els següents tipus d'elements:  
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró  
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de registre  
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta  
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada  
- Alleugeridors cilíndrics de fusta  
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció 
o en la seva posició.  
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la 
seva funció.  
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta 
pels junts.  
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.  
Toleràncies:  
- Fletxes:  5 mm/m  
- Dimensions nominals:  ± 5 %  
- Balcament:  5 mm/m  
 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:  
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La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni 
estelles.  
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%  
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm  
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm  
 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:  
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.  
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no 
produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.  
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.  
Resistència:  380 - 430 N/mm2  
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
0 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les 
bastides i els encofrats.  
S'han considerat els següents elements:  
- Tensors per a encofrats de fusta  
- Grapes per a encofrats metàl·lics  
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics  
- Desencofrants  
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables  
- Bastides metàl·liques  
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics  
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.  
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.  
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han 
de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a 
resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a 
conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les 
tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment   
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
 
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
 
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir 
l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a 
treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de 
produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la D.F un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes 
sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més 
desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no 
permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
 
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions.  
 
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 



 
PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D'ESBARJO DE L'ESCOLA PILARÍN BAYÉS 
MEMÒRIA VALORADA. Novembre 2019 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 
 Pàgina:  47 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
6 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0E2 -  BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0E244L1,B0E244F1. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Piezas de hormigón realizadas con áridos densos, ligeros o con la combinación de ambos, utilizadas en albañilería 
(fachadas vistas o revestidas, estructuras portantes y no portantes, muros y divisorias interiores, para su uso en 
edificación e ingeniería civil) 
Se han considerado los siguientes tipos: 
Según el nivel de confianza de las piezas en relación con la resistencia a la compresión: 
Piezas de categoría I: piezas con una resistencia a compresión declarada con probabilidad de no alcanzarse 
inferior al 5%. 
Piezas de categoría II: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado en la categoría I. 
En función del volumen y disposición de huecos: 
Piezas macizas 
Piezas perforadas 
Piezas aligeradas 
Piezas huecas 
Se consideran los siguientes acabados superficiales de los bloques: 
Liso 
Rugoso 
Con relieve especial 
Esmaltados 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La pieza esta fabricada a base de cemento, áridos y agua y puede contener aditivos, adiciones, pigmentos, 
colorantes u otros materiales incorporados durante o después del proceso de fabricación. 
Los extremos pueden ser lisos o machihembrados. 
No tendrá deformaciones, alabeos ni desconchados en las aristas. 
No tendrá fisuras y su textura superficial será la adecuada para facilitar la adherencia del posible revestimiento. 
Su color será uniforme, estable y continuo en toda la masa. 
La disposición de los huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos y paredes de la pieza 
durante el manejo o colocación. 
El fabricante declarará las dimensiones nominales de las piezas en milímetros y en el orden: largo, ancho y alto. 
Volumen de huecos: 
Macizo:  <= 25% 
Perforado:  <= 50% 
Aligerado:  <= 60% 
Hueco:  <= 70% 
Volumen de cada hueco: 
Macizo:  <= 12,5% 
Perforado, aligerado y hueco:  <= 25% 
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Espesor total de los tabiquillos (relación con el espesor total): 
Macizo:  >= 37,5% 
Perforado:  >= 30% 
Aligerado:  >= 20% 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma 
correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
Características esenciales: 
Durabilidad (resistencia hielo/deshielo) 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales: 
Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16):  <= valor declarado por el fabricante, con indicación de la categoría 
Espesor de la pared exterior (UNE-EN 772-16) 
Forma de la pieza (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
Resistencia a la compresión (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarado por el fabricante, con indicación de 
categoría I o II 
Estabilidad dimensional ante la humedad (UNE-EN 772-14):  <= valor declarado por el fabricante 
Adherencia (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarado por el fabricante 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias ante el fuego: 
Clase de reacción al fuego: exigencia en función del contenido en masa o volumen, de materiales orgánicos 
distribuidos de forma homogénea: 
Piezas con <= 1,0%:  A1 
Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Características esenciales en piezas para uso en elementos en presencia de humedad o en caras expuestas a 
exteriores: 
Absorción de agua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarado por el fabricante 
Características esenciales en piezas para los usos previstos en el apartado 4.1 del DB HE 1: 
Propiedades térmicas (UNE-EN 1745) 
Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1745) 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas: 
Densidad aparente en seco (UNE-EN 772-13) 
Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13):  ±10% 
Porcentaje de huecos (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
Cajeado:  <= 20% volumen total 
Bloques cara vista: 
Planeidad caras (UNE-EN 772-20):  El valor declarado por el fabricante estará dentro de los límites especificados en 
la UNE-EN 771-3 
Aspecto superficial (UNE-EN 771-3) 
Características complementarias: 
Resistencia a flexotracción (UNE-EN 772-6):  >= valor declarado por el fabricante 
Densidad seca absoluta (UNE-EN 772-13) 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro: Empaquetados sobre palets. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y sin contacto directo con el suelo ni con sustancias o 
ambientes que perjudiquen física o químicamente el material constitutivo de la pieza. Se evitará que se rompan o 
se desportillen. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos 
densos y ligeros). 
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón 
(áridos densos y ligeros). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Si el material tiene que ser componente de la hoja principal del cerramiento exterior de un edificio, el fabricante 
debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas siguientes, según lo especificado en el 
apartado 4.1 del DB HS 1: 
Absorción de agua por capilaridad 
Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m2.min) 
Absorción de agua a largo plazo o por inmersión total (% o g/m3) 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
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apartado 7.2.1 del CTE: 
- Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría I*). * Piezas con una resistencia a compresión 
declarada con una probabilidad de error inferior o igual al 5%. Se puede determinar con el valor medio o con el 
valor característico: 
- Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
- Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría II**). ** Piezas con una resistencia a compresión 
declarada con una probabilidad de error superior al 5%. Se puede determinar con el valor medio o con el valor 
característico: 
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos: 
Clasificación según DB-SE-F (Tabla 4.1) 
Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 
de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la siguiente información: 
Numero de identificación del organismo notificado (sólo para el sistema 2+) 
Marca del fabricante y lugar de origen 
Dos últimos dígitos del año en que se ha impreso el marcado CE. 
Número del certificado de conformidad del control de producción en fábrica, en su caso 
Referencia a la norma UNE-EN 771-3 
Descripción de producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso al que va destinado. 
Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 771-3 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son coincidentes con lo 
establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el apartado 7.2 del CTE. 
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de garantía del 
fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas, incluida la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente. 
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el fabricante disponga de 
alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente 
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida en un país de 
la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción de las características 
del material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos 
correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo 
cree conveniente. 
Se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones 
técnicas. 
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes comprobaciones: 
Antes de empezar la obra de cada 5.000 unidades se determinará la resistencia a compresión de una muestra de 
10 bloques, según la norma UNE-EN 772-1. 
OPERACIONES DE CONTROL EN ELEMENTOS PARA PAREDES ESTRUCTURALES: 
Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada. El fabricante aportará la documentación que acredite 
que el valor declarado de la resistencia a compresión se obtenga según establece la UNE-EN 771-3 y ensayos según 
la UNE-EN 772-1, y la existencia de un plan de control de producción industrial que dé garantías. 
Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al valor medio obtenido en ensayo 
según UNE-EN 772-1, aunque el nivel de confianza pueda resultar inferior al 95%. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas en cada ensayo. 
En piezas para elementos estructurales, el número de piezas necesarias para determinar la conformidad con las 
especificaciones declaradas del fabricante, seguirá las designaciones de la tabla A1 de la norma UNE-EN 771-3. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Si en los plazos establecidos al comenzar la obra no se hace la entrega de los certificados de calidad del 
fabricante, se realizará una serie completa de ensayos en las piezas almacenadas a cargo del Contratista. 
Los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras deben cumplir las condiciones especificadas. En 
caso de incumplimiento, se repetirá el ensayo, a cargo del contratista, sobre el doble número de muestras del 
mismo lote, aceptando éste, cuando los resultados obtenidos sobre todas las piezas resulten satisfactorios. 
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B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, 
murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides  
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior 
al 5%.  
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses  
- Peces calades  
- Peces alleugerides  
- Peces foradades  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en 
fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25%  
- Calat:  <= 45%  
- Alleugerit:  <= 55%  
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5%  
- Calat:  >= 30%  
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de 
categoría I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva 
categoria  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia:  
     - Peces amb <= 1,0%:  A1  
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria  
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- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)  
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la categoría.  
     - D1:  <= 10%  
     - D2:  <= 5%  
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en %  
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
 
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
     - Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin 
d'anar revestides amb un lliscat:  
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
 
PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat per el fabricant  
      - Cara vista (UNE-EN 771-1)  
      - Barreres anticapil·laritat (UNE-EN 772-7)  
Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, 
greixos, etc.).  
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat  
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)  
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
Per a peces de categoria I:  
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     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per 
l'organisme d'inspecció  
Per a peces de categoria II:  
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)  
     - Marca del fabricant i lloc d'origen  
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.  
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
     - Referència a la norma EN 771-1  
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat.  
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
D 
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B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z5015. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 
S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
UNE-EN 10210-1 
Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-
EN 10219-1 
Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 
Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o 
S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
Amb soldadura 
Amb cargols 
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S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la 
corrosió atmosfèrica): 
Una capa d'emprimació antioxidant 
Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer 
utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions 
tècniques de subministrament següents: 
Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 
Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
Perfil T:  UNE-EN 10055 
Rodó:  UNE-EN 10060 
Quadrat:  UNE-EN 10059 
Rectangular:  UNE-EN 10058 
Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer 
utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament següents: 
Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer 
utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament del producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de 
ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
Per arc submergit amb fil/filferro 
Per arc submergit amb elèctrode nu 
Per arc amb gas inert 
Per arc amb gas actiu 
Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer. 
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No 
s'han d'introduir soldadures addicionals. 
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes. 
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Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures 
de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada 
component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de 
fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-
SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a 
obres d'enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el 
procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no 
queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no 
s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les 
martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint 
les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha 
de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament 
de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar 
sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 
Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 
del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i 
posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i 
el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 'collat a 
tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels 
cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per 
als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
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S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, 
s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
Mètode de la clau dinamomètrica. 
Mètode de la femella indicadora. 
Mètode convinat. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el 
procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no 
queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no 
s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les 
martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb 
les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al 
producte a aplicar. 
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps 
de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient. 
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona 
a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi 
inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui. 
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent 
àcid o amb raig escombrador. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents: 
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas 
generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de 
suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. 
Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. 
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
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UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias 
dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS: 
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 
Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la 
mostra 
El nom del fabricant o la seva marca comercial 
La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal 
de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o 
sobre el primer producte del mateix. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per: 
El número d'identificació de l'organisme de certificació 
El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
Referència a la norma EN 10025-1 
Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la 
norma EN 10025-1 
Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent 
informació: 
Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
Tipus i qualitat de l'acer 
Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE 
Nom o logotipus del fabricant 
Codi de producció 
Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
La designació abreujada 
El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que 
permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als 
perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
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fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la 
CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre 
un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 
10204). 
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 
Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
Procedència de fabricant 
Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 
Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
Sèrie pesada:  e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 
Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 
En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 
Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 
Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs: 
Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 
En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 
Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 
15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de 
constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 
Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE-
EN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les UNE 
EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 
10025-1. 
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. 
També son d'aplicació els següents requeriments: 
Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la 
seva localització i orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els 
parametres de la taula D.1 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no 
imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria 
d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-
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EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels 
contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça 
incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben 
irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les 
oportunes actuacions segons el resultat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la 
soldadura. 
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B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZZJTNT. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materiales para colaborar y complementar la ejecución de cubiertas de todo tipo. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
Tubo de acero galvanizado en caliente de diámetro 50 mm, con pletina de acero galvanizado para anclaje 
Papel Kraft de primera, para independizar los tabiques conejeros de la solera de cubierta 
Anclaje de acero galvanizado para uniones de tabiques conejeros con la solera o para fijación de tabloncillo de 
soporte de cumbrera 
Pieza de soporte para sumidero de pared, formada con plancha de acero galvanizado obtenida por laminado en 
frío y sometida a un proceso continuo de galvanizado en caliente, con un agujero de 105x105 mm 
Pieza para paso de conductos de plancha de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, compuesta por un tubo 
soldado a un base de 40x40 cm 
Tubo de acero galvanizado en caliente para paso de conductos, formado con plancha de acero de 0,8 mm de 
espesor, soldado a una pletina de acero galvanizado para anclaje 
Clavo o tornillo de acero galvanizado con junta de plomo, plástico, plomo y hierro o metal y goma 
Soporte y ventilación de cumbrera con perfil de zinc y faldón de plancha de plomo plisado 
Gancho de acero inoxidable para fijación de teja 
Reja circular de ventilación de plancha desplegada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor soldada a una 
arandela formada por un redondo de acero galvanizado 
PIEZA DE PLANCHA: 
El orificio de la pieza de soporte para sumidero de pared, estará centrado en el tramo de la plancha que irá 
apoyado sobre la pared. 
No tendrá variaciones de espesor ni otros defectos visibles en su superficie. 
Las aristas serán rectas y escuadradas. 
El espesor de la plancha será constante. 
La plancha de zinc o cobre tendrá una fractura brillante. 
PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO: 
El recubrimiento de zinc será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones, exento de manchas y sin imperfecciones 
superficiales. 
No estará en contacto con productos químicos de pH < 6 y pH > 12,5. 
Pureza del zinc (% en peso):  >= 98,5 
PIEZAS DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO: 
Tolerancias: 
Desarrollo:  ± 3 mm 
Longitud nominal: + 3%, - 0% 
Espesor:  ± 0,1 mm 
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TUBO DE ACERO GALVANIZADO: 
Tendrá una anilla para realizar el encuentro interior de impermeabilización. 
Espesor del tubo:  >= 0,6 mm 
Espesor de la pletina:  >= 1 mm 
Protección de la galvanización (Sendzimir):  >= 400 g/m2 
ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO: 
El anclaje de acero galvanizado tendrá una forma que garantice la unión entre los elementos. 
Protección de la galvanización (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
PAPEL KRAFT: 
Tendrá la dimensión suficiente para cubrir toda la superficie de unión entre el tabique y la solera. 
Gramaje (UNE 57-014):  75 g/m2 
Contenido de humedad (UNE 57-005):  7,5% 
Índice de porosidad (UNE 57-029):  >= 3 
Absorción de agua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2 
Resistencia al desgarro (UNE 57-033):  >= 110 
Tolerancias: 
Gramaje:  ± 4% 
Contenido de humedad:  ± 1% 
Resistencia al desgarramiento:  - 15% 
CLAVO O TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO: 
Será recto, con la cabeza plana y la punta afinada y regular. 
La expresión de las medidas siempre será: Diámetro x longitud. 
Protección de la galvanización (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
Características de la junta: 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦  Material de la  ¦Diámetro de ¦   Diámetro de ¦ Espesor de  ¦ 
¦     junta        ¦ la pieza   ¦   la junta    ¦  la junta   ¦ 
¦                  ¦   (mm)     ¦      (mm)     ¦    (mm)     ¦ 
¦------------------¦------------¦---------------¦-------------¦ 
¦Tornillo:         ¦    5,4     ¦      24       ¦             ¦ 
¦Plomo y hierro    ¦    5,5     ¦      24       ¦     >= 10   ¦ 
¦                  ¦    6,5     ¦      27       ¦             ¦ 
¦------------------¦------------¦---------------¦-------------¦ 
¦Tornillo:         ¦     -      ¦   53 metal    ¦  >= 7 metal ¦ 
¦Metal y goma      ¦     -      ¦   50 goma     ¦  >= 10 goma ¦ 
¦------------------¦------------¦---------------¦-------------¦ 
¦Clavo: Plomo      ¦     -      ¦>= 20 exterior ¦     >= 2    ¦ 
¦Clavo: Plástico   ¦     -      ¦>= 15 exterior ¦     >= 5    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
SOPORTE Y VENTILACION DE CUMBRERA CON PERFIL PERFORADO DE ZINC: 
El perfil de zinc llevará, en su parte superior, orificios de ventilación uniformemente distribuidos. 
Llevará unido un faldón de plomo plisado para garantizar su adaptación al perfil de cubierta. 
El perfil no tendrá deformaciones ni alabeos que impidan el correcto apoyo sobre el elemento de soporte. 
Ancho de faldón de plomo:  120 mm 
Sección de la ventilación:  >= 100 cm2/m 
GANCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA TEJA: 
La forma del gancho permitirá que por un extremo pueda sujetar la teja y por el otro fijarse al soporte. 
Llevará dos orificios en uno de los extremos para su fijación al soporte. 
Presentará una superficie lisa, uniforme y sin defectos superficiales. 
REJA CIRCULAR PARA VENTILACION: 
La plancha tendrá los orificios de ventilación uniformemente distribuidos. 
El redondo que hace de marco, tendrá orificios para su fijación al soporte. 
Tolerancias: 
Diámetro:  ± 1% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PIEZAS DE ACERO: 
Suministro: Empaquetadas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, la intemperie y sin contacto con el suelo. 
PAPEL KRAFT: 
Suministro: En rollos. 
Almacenamiento: de manera que no se alteren sus condiciones. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
PAPEL KRAFT, PIEZA PARA SOPORTE Y VENTILACIÓN O GANCHO DE ACERO INOXIDABLE: 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6A1 -  REIXATS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6A1KRA0,B6A135PB. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunto de perfiles y malla electrosoldada de acero que forman el enrejado. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
De acero galvanizado 
De acero pintado 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá una superficie lisa y uniforme. 
Estará exento de golpes, poros y otras deformaciones o defectos superficiales. 
La malla estará fabricada por soldadura de resistencia eléctrica practicada en cada punto de intersección entre 
los alambres longitudinales y transversales. 
La malla estará fijada al bastidor sin alabeos. 
Tendrá un paso de malla constante y uniforme. 
La unión entre perfiles y la del bastidor con el mástil será por soldadura (por arco o por resistencia). Se admite la 
unión con tornillos autorroscantes, siempre que el perfil lleve pliegues, hechos especialmente para alojar la rosca del 
tornillo. 
Resistencia a la tracción de los alambres longitudinales y transversales:  >= 350 N/mm2 y <= 950 N/mm2 
Dispersión de la resistencia a la tracción dentro de cualquier lote:  <=200 N/mm2. 
Tolerancias: 
Longitud de los perfiles:  ± 1 mm 
Espesores:  ± 0,5 mm 
Sección de los perfiles:  ± 2,5% 
Rectitud de aristas:  ± 2 mm/m 
Torsión de los perfiles:  ± 1°/m 
Planeidad:  ± 1 mm/m 
Ángulos:  ± 1 mm 
Dimensiones de la malla: 
malla 25 mm:  ± 2,0 mm 
25 mm < malla <= 50 mm:  ± 3,0 mm 
50 mm < malla <= 75 mm:  ± 4,0 mm 
malla > 75 mm:  ± 5,0 mm 
Diámetro de los alambres:  cumplirán las tolerancias de la UNE-EN 10218-2 
ENREJADO DE ACERO GALVANIZADO: 
Los perfiles y la malla serán de acero galvanizado en caliente por un proceso de inmersión continua. 
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda su superficie y no presentará grietas, exfoliaciones ni 
desprendimientos. 
Todas las soldaduras se tratarán con pintura de polvo de zinc con resinas (galvanizado en frío). 
Protección de galvanizado:  >= 385 g/m2 
Protección de galvanizado en las soldaduras:  >= 345 g/m2 
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Pureza del zinc:  >= 98,5% 
ENREJADO DE ACERO PINTADO: 
Estará protegido con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro: Con los elementos que se precisen para asegurar su escuadrado, rectitud y planeidad. 
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estará en 
contacto con el suelo. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 10223-4:1999 Alambre de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 4: Malla electrosoldada. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El fabricante acompañará el suministro del material con el correspondiente certificado de calidad donde se 
garantizan las condiciones exigidas en el pliego y como mínimo: 
Diámetro de los alambres y dimensiones de la malla, según UNE-EN 10218-2 y UNE-EN 10223-4. 
Características mecánicas del alambre, según UNE-EN 10218-1 
Composición química de la colada de acero. 
Calidad del zinc y masa del recubrimiento UNE-EN ISO 1461 
Comprobación de la uniformidad del recubrimiento UNE 7183 
Los ensayos que apoyan este certificado corresponderán al lote de suministro y estar realizados por un laboratorio 
acreditado. 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Para cada suministro que llegue a la obra correspondiente en un mismo tipo, el control será: 
Inspección visual del material suministrado, en especial el aspecto del recubrimiento, y recepción del 
correspondiente certificado de calidad del fabricante donde se garantizan las condiciones exigidas. En caso de 
que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de la UE, se podrá 
prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos 
correspondientes al suministro recibido, según el control de producción establecido en la marca de calidad del 
producto. 
Siempre que cambie el suministrador y al menos en una ocasión a lo largo de la obra, se realizarán los ensayos de 
comprobación de las características mecánicas del alambre. UNE-EN 10218-1 
Comprobación geométrica del diámetro del alambre y del paso de malla (5 determinaciones). 
Comprobación del galvanizado: si es necesario, ensayos de adherencia y masa del recubrimiento (métodos no 
destructivos) (5 determinaciones). El acabado galvanizado seguirá las normas UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, y 
así lo certificará el fabricante. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF, y con los criterios de las normas UNE-EN 10223-4 (mallas 
electrosoldadas), UNE-EN 10223-5 (mallas anudadas), y UNE-EN 10223-6 (mallas de simple torsión). 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán los materiales que no lleguen acompañados del correspondiente certificado de garantía. 
Los ensayos de comprobación de características mecánicas resultarán conforme a las condiciones especificadas. 
Si se observan irregularidades en las características geométricas o del recubrimiento, se rechazarán las piezas 
afectadas y se repetirá el ensayo sobre 10 nuevas muestras que resultarán conformes a las especificaciones para 
aceptar el suministro. En caso contrario, se intensificará el control hasta el 100% de los elementos recibidos. 
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J5 -  SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J50010. 
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Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materiales plásticos de diferente composición, sin forma específica que sirven para cerrar las juntas entre materiales 
de obra con el fin de garantizar su estanqueidad. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
Masilla de silicona: Masilla monocomponente de caucho de silicona, de elasticidad permanente, con sistema 
reactivo acético (ácido), amínico (básico) o neutro 
Masilla de polisulfuros bicomponente: Mástique elástomero bicomponente de resinas epoxi y caucho de polisulfuros 
con aditivos y cargas 
Masilla de poliuretano monocomponente o bicomponente: Mástique de poliuretano con aditivos y cargas de 
elasticidad permanente 
Masilla acrílica: Mástique monocomponente de consistencia plástica de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, 
con aditivos y cargas 
Masilla de butilos: Mástique monocomponente tixotrópico de caucho butilo de elasticidad permanente 
Masilla de óleo-resinas: Mástique monocomponente de óleo-resinas con aditivos y cargas de plasticidad 
permanente 
Masilla de caucho-asfalto: Masilla de aplicación en frío, a base de betunes asfálticos, resinas, fibras minerales y 
elastómeros 
Masilla asfáltica de aplicación en caliente, a base de betunes modificados con elastómeros y cargas minerales 
Espuma de poliuretano en aerosol: Espuma monocomponente autoexpandible 
Masilla para junta de placas de yeso laminado 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 
Excepto la masilla de caucho-asfalto, la asfáltica y la utilizada para placas de cartón-yeso, el resto de masillas 
tendrán la consistencia adecuada para su aplicación con pistola. 
Características físicas: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipo masilla    ¦Densidad  ¦Temperatura ¦Deformación¦Resistencia a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦aplicación  ¦máx. a 5°C ¦temperatura  ¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%  ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona ácida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%  ¦     -       ¦ 
¦o básica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfuro     ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦    30%    ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponente    ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretano     ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦   15-25%  ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponente  ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretano     ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦    25%    ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponente    ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦   10-15%  ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butilos      ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦    10%    ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦De óleo-resinas ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦    10%    ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Características mecánicas: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipo masilla     ¦Resistencia a¦Módulo elasticidad al  ¦ Dureza  ¦ 
¦                 ¦ la tracción ¦100% de alargamiento   ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦     (N/mm2)           ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona ácida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦o básica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfuro      ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponente     ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretano      ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponente   ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerización rápida)¦         ¦ 
¦Poliuretano      ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponente     ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦         0,1           ¦    -    ¦ 
¦De butilos       ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASILLA DE SILICONA: 
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Vulcaniza a temperatura ambiente por acción de la humedad del aire y se convierte en una masa consistente y 
elástica. 
Base:  Caucho-silicona 
Alargamiento hasta la rotura: 
Neutra:  >= 500% 
Ácida o básica:  >= 400% 
MASILLA DE POLISULFUROS BICOMPONENTE: 
Mezclados los dos componentes a temperatura >= 10°C, se transforma en un material elastomérico que vulcaniza 
sin retracciones y no le afecta la humedad. 
La mezcla tendrá un color uniforme en toda su superficie. 
Base:  Polisulfuros + reactivo 
Temperatura óptima de la mezcla:  10°C - 20°C 
MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE O BICOMPONENTE: 
Vulcaniza a temperatura ambiente por acción de la humedad del aire y se convierte en una masa consistente y 
elástica. 
La mezcla tendrá un color uniforme en toda su superficie. 
Base 
Monocomponente:  Poliuretano 
Bicomponente:  Poliuretano + reactivo 
Temperatura óptima de la mezcla:  15°C - 20°C 
MASILLA ACRILICA: 
El proceso de reticulación empieza a evaporar el agua de la masa y se convierte en una pasta tixotrópica 
consistente y con una cierta elasticidad. 
Base:  Polímeros acrílicos 
MASILLA DE BUTILOS: 
Vulcaniza al evaporarse el disolvente y entrar en contacto con el aire, se convierte en una masa tixotrópica 
elástica. 
Base:  Caucho-butilo 
MASILLA DE OLEO-RESINAS: 
En contacto con el aire forma una película superficial protectora y resistente y mantiene el interior plástico. 
Base:  Óleo-resinas 
MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO: 
Al mezclar los componentes, sin calentar los materiales a una temperatura >= 38°C, se obtendrá un producto 
homogéneo con la consistencia adecuada para su aplicación por vertido, presión o extrusión , como mínimo 1 hora 
después de su preparación. 
Base:  Caucho-asfalto 
Resistencia a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASILLA ASFALTICA: 
Resiliencia a 25°C:  78% 
ESPUMA DE POLIURETANO EN AEROSOL: 
Tiempo de secado (23°C y 50% HR):  20-25 min 
Densidad (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura de aplicación:  5°C - 20°C 
Resistencia a la tracción (DIN 53571) 
a 20°C:  15 N/cm2 
a -20°C:  20 N/cm2 
Comportamiento al fuego (DIN 4102):  Clase B2 
Resistencia a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASILLA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO: 
Tendrá la consistencia adecuada para su correcta aplicación. 
El fabricante suministrará las instrucciones necesarias para su aplicación. 
Clasificación de los materiales: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanismo de fraguado         ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓN          ¦      Pasta de secado         ¦Pasta de fraguado   ¦ 
¦                        ¦(en polvo o lista para su uso)¦   (Sólo en polvo)  ¦ 
¦------------------------¦------------------------------¦--------------------¦ 
¦Pasta de relleno        ¦            1A                ¦       1B           ¦ 
¦Pasta de acabado        ¦            2A                ¦       2B           ¦ 
¦Compuesto mixto         ¦            3A                ¦       3B           ¦ 
¦Pasta sin cinta         ¦            4A                ¦       4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO O ASFALTICA: 
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Características físicas: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetración a  ¦Fluencia a 60°C ¦Adherencia      ¦ 
¦  Tipo   ¦Densidad ¦25°C,150g y 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 ciclos a -18°C¦ 
¦masilla  ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦    (mm)        ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Caucho   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦    Cumplirá    ¦ 
¦asfalto  ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfáltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦    Cumplirá    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Las características anteriores se determinarán según la norma UNE 104-233. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro: En envase hermético. 
MASILLA DE SILICONA, DE POLISULFUROS, DE POLIURETANO, ACRILICA, DE BUTILOS, DE OLEO-RESINAS O ASFALTICA: 
Almacenamiento: El producto se almacenará en su envase cerrado herméticamente, en posición vertical, en lugar 
seco y a una temperatura entre 5°C y 35°C. 
Tiempo recomendado de almacenamiento de seis a doce meses. 
MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO: 
Almacenamiento: En su envase cerrado herméticamente y protegido de la intemperie. Tiempo máximo de 
almacenaje seis meses. 
ESPUMA DE POLIURETANO: 
Almacenamiento: el producto se almacenará en su envase cerrado herméticamente y a temperatura ambiente 
alrededor de los 20°C. 
Tiempo máximo de almacenamiento nueve meses. 
MASILLA PARA PLACAS DE YESO LAMINADO: 
La suministrará el mismo fabricante de las placas que se utilicen, con el fin de asegurar la compatibilidad de los 
materiales. 
Almacenamiento: En envase hermético, protegido de la intemperie. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
MASILLA PARA PLACAS DE YESO LAMINADO: 
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Tendrá impresos los siguientes datos: 
Nombre del fabricante o marca comercial 
Identificación del producto 
Color (excepto la masilla para placas de cartón-yeso o espuma de poliuretano) 
Instrucciones de uso 
Peso neto o volumen del producto 
Fecha de caducidad (excepto la masilla para placas de cartón-yeso) 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MASILLA PARA PLACAS DE YESO LAMINADO: 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Prestacion o Caracteristica: Otros, 
- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Prestacion o Caracteristica: Reacción 
al fuego. Productos que satisfacen la Decisión de la Comisión 96/603/CE modificada, 
- Productos para usos no sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego: 
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Prestacion o Caracteristica: Reacción 
al fuego: 
- Sistema 3: Declaración de Prestaciones 
El símbolo de marcado de conformidad CE debe ir estampado sobre el producto o bien en la etiqueta, embalaje o 
documentación comercial. 
El símbolo de marcado CE debe ir acompañado de la siguiente información: 
Número o marca comercial y dirección registrada del fabricante 
Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado 
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Referencia a la norma UNE-EN 13963 
Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto 
Información sobre las características esenciales 
OPERACIONES DE CONTROL EN MASILLA ASFÁLTICA: 
Control de las condiciones del suministro y recepción del certificado de calidad correspondiente donde se 
garantice el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego. 
Para cada material sellador diferente o cuando se modifiqein las condiciones de suministro, se realizaran los ensayos 
de identificación siguientes:(UNE 104281-0-1) 
Ensayo de penetración 
Ensayo de fluencia 
Ensayo de adherencia 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MASILLA ASFÁLTICA: 
La toma de muestras del material para determinar sus características, se realizará de acuerdo a la norma UNE 
104281-0-1. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN MASILLA ASFÁLTICA: 
No se aceptará el material que no llegue acompañado del correspondiente certificado de control de fabricación 
garantizando el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego. 
En el caso que cualquiera de los ensayos realizados no resultasen satisfactorios, se repetirá el mismo sobre dos 
muestras más del mismo lote, aceptando únicamente cuando los dos nuevos resultados cumplan las 
especificaciones. 
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7JZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JZ1010. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materiales con finalidades diversas para auxiliar y complementar la elaboración de juntas y sellados. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
Cinta de caucho crudo 
Cinta de papel resistente para juntas de placas de cartón-yeso 
Cinta reforzada con dos láminas metálicas para cantonera de placas de cartón-yeso 
Imprimación previa para sellados 
IMPRIMACION PREVIA PARA SELLADOS: 
No producirá defectos o alteraciones físicas o químicas en el material sellador. 
Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha. Fluirá y nivelará correctamente, dejando una 
capa uniforme después del secado. 
CINTA DE CAUCHO CRUDO: 
Cinta autoadhesiva a base de caucho no vulcanizado sin disolventes, para juntas en sistemas de 
impermeabilización con membranas. 
CINTAS PARA JUNTAS EN PLACAS DE YESO LAMINADO: 
Anchura:  >= 5 cm 
Estabilidad dimensional de la cinta de papel : 
Anchura< 0,4% 
Longitud <2,5% 
Resistencia a la rotura >=4,0N por mm. de ancho 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CINTA: 
Suministro: En rollos de diferentes medidas. 
Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus características. 
IMPRIMACION PREVIA PARA SELLADOS: 
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Suministro: Cada envase tendrá impresos los siguientes datos: 
Identificación del fabricante 
Nombre comercial del producto 
Identificación del producto 
Peso neto o volumen del producto 
Fecha de caducidad 
Instrucciones de uso 
Limitaciones de temperatura 
Toxicidad e inflamabilidad 
Almacenamiento: El producto se almacenará en un envase herméticamente cerrado, en lugar seco. Se protegerá 
de las heladas. 
CINTAS PARA JUNTAS EN PLACAS DE YESO LAMINADO: 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦      Producto   ¦        Uso previsto       ¦  Características ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦ Para todos los usos que   ¦Reacción al fuego ¦    3/4a   ¦ 
¦Materiales para  ¦ estén sometidos a         ¦------------------¦-----------¦ 
¦juntas para      ¦ reglamentación de fuego   ¦   Otros          ¦     4     ¦ 
¦placas de yeso   ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦laminado         ¦Para situaciones y usos no ¦   Todas          ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contempladas anteriormente ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
-Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaración de prestaciones. 
Sistema 4: Declaración de prestaciones 
El símbolo de marcado de conformidad CE debe ir estampado sobre el producto o bien en la etiqueta, embalaje o 
documentación comercial. 
El símbolo de marcado CE debe ir acompañado de la siguiente información: 
Número o marca comercial y dirección registrada del fabricante 
Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado 
Referencia a la norma UNE-EN 13963 
Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto 
Información sobre las características esenciales 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
CINTAS PARA JUNTAS EN PLACAS DE YESO LAMINADO: 
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. 
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B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAH000,B8ZAM000,B8ZAA000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una 
solució de poliamina, poliamida o d'altres  
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de 
llinosa  
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents  
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o 
modificades  
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades 
amb un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb 
dissolvents i altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de 
tensioactius aniònics i sabons.  
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de 
resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics  
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides per a 
evitar el to blavós i el podriment  
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  
- Solució de silicona  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors 
de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que 
catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, 
que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, 
dissolt en dissolvents adequats  
 
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i 
ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
 
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
 
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
     - Al tacte:  < 5 h  
     - Totalment sec:  < 12 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats  
 
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C  
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- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
     - Al tacte:  < 1 h  
     - Totalment sec:  < 10 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+  
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats    
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits   
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits   
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250°C  
- Resistència química:  
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies  
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies  
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies  
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació  
     - Al xilol:  Cap modificació  
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies  
     - A l'aigua:  15 dies  
 
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
 
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
 
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
 
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
     - Al tacte:  < 30 min  
     - Totalment sec:  < 3 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
 
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).  
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
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Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir  
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació 
de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític  
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
     - Al tacte:  < 1 h  
     - Totalment seca:  < 6 h  
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h  
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h  
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 45 min  
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 15 min  
- Totalment seca:  < 2 h  
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir 
bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
     - Al tacte:  < 30 min  
     - Totalment seca:  < 2 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir 
bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
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- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
     - Al tacte:  < 15 min  
     - Totalment seca:  < 1 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
 
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  
Dilució del 25 al 50%  
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat  
pH (c.c.): 10,5  
 
PINTURA DECAPANT:  
Ha de ser d'evaporació ràpida.  
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  
 
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  
Temps d'assecatge:  <= 30 min  
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  
Pes específic:  13 kN/m3  
 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.  
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  
Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
 
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  
pH sobre T.Q.:7,75  
 
SEGELLADORA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació 
de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i 
anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
     - Al tacte:  30 min   - 4 h  
     - Totalment seca:  < 12 h  
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
 
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar bé les 
superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant  
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Acabat, en el vernís  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
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- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha 
de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
0 
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B96A -  VORADES DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96AUG10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat  
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.  
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals 
necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.  
Toleràncies:  
- Llargària de les peces:  
     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm  
     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm  
     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm  
     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm  
     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm  
     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm  
     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm  
 
PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.  
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2  
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Puresa del zinc:  >= 98,5 %  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no 
s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de 
suministro de los aceros estructurales no aleados.  
*UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. 
Condiciones técnicas de suministro.  
B 
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9C -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB 

RESINA 
 
B9CZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9CZ2000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.  
S'han considerat els materials següents:  
- Beurada blanca  
- Beurada de color  
- Suports de morter o de PVC  
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC  
 
BEURADA:  
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb l'addició 
d'aigua en la proporció especificada.  
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.  
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop 
elaborada.  
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.  
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.  
 
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:  
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades i 
aconseguir alçàries diferents.  
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  
Diàmetre:  15 - 18 cm  
Alçària:  5 - 7 cm  
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Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  
 
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:  
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la col·locació de 
les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.  
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia.  
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  
Diàmetre:  11 - 13 cm  
Alçària:  3 - 5 cm  
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA:  
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut.  
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.  
 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:  
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.  
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.  
 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:  
Subministrament: Embalades.  
Emmagatzematge: En el seu envàs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
6 
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9G -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
B9GZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9GZ1210. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materiales para la ejecución de pavimentos de hormigón. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
Polvo de mármol 
Polvo de cuarzo de color 
Polvo de cuarzo de color gris 
Perfil hueco de PVC para pavimentos de hormigón 
POLVO DE MARMOL: 
Aditivos en polvo para el acabado de pavimentos de hormigón. 
Procederá del molido de mármoles blancos duros. No será admisible su mezcla con áridos blancos de otra 
naturaleza. Los granos serán de granulometría fina y lo más continua posible. 
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Tamaño del árido:  <= 0,32 mm 
Contenido de piritas u otros sulfuros:  0 
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1):  Nulo 
Contenido de materias perjudiciales:  <= 2% 
Temperatura de utilización (T):  5°C <= T <= 40°C 
POLVO DE CUARZO: 
Mezcla seca de agregados de cuarzo, cemento Pórtland y productos químicos catalizadores del endurecimiento y 
eventualmente colorantes, para utilizar en el acabado de pavimentos de hormigón. 
El cuarzo será de gran pureza. Los granos tendrán forma redondeada o poliédrica con granulometría fina lo más 
continua posible. 
El cemento cumplirá con los requisitos establecidos en la UNE-EN 197-1 y los establecidos en la UNE 80305 cuando se 
utilice cemento blanco. 
Los aditivos regularán la hidratación del revestimiento, plastificando y mejorando el proceso de curado. 
Tamaño del árido:  0,7 - 2 mm 
Cantidad de cemento por kg preparado:  0,2 - 0,25 kg 
Dureza del árido (escala de Mohs):  7 
Densidad:  1,5 g/cm3 
PERFIL HUECO DE PVC: 
Perfil hueco de PVC extrusionado, para colocar previamente al hormigonado del pavimento y formar juntas de 
retracción del hormigón. 
Tendrá una superficie lisa, un color y un diseño uniformes y no tendrá irregularidades. 
Será recto, de sección constante y no presentará deformaciones que no sean las típicas líneas de una correcta 
extrusión. 
Densidad (UNE 53-020, método B):  1400 - 1500 kg/m3 
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C 
Porcentaje de cenizas (UNE 53-090, método A, 950°C, 4 h):  <= 14% 
Resistencia a la tracción (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2 
Alargamiento a rotura (UNE 53-141):  >= 110% 
Resistencia al impacto a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm 
Resistencia a la acetona (UNE 53-141):  Sin grietas ni desmoronamiento 
Estabilidad dimensional (UNE 53-141):  <= 2% 
Tolerancias: 
Espesor:  ± 0,5 mm 
Altura:  ± 1 mm 
Peso:  ± 5% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
POLVO DE MARMOL: 
Suministro: En sacos de forma que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el terreno, de manera que 
no se alteren sus características. 
POLVO DE CUARZO: 
En el saco figurarán los datos siguientes: 
Nombre del fabricante o marca comercial 
Peso neto 
Fecha de preparación 
Distintivo de calidad, si tiene 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
PERFIL HUECO DE PVC: 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9W -  MATERIALS PER A GRADES 
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B9W2 -  GRADES DE PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9W2UMD2,B9W2UMD3. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Pieza prefabricada en forma de L para formación de grada, pulida, de aspecto similar a la piedra natural, obtenida 
por un proceso de moldeo de una mezcla de cemento, áridos seleccionados y, eventualmente, aditivos y/o 
colorantes. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá la cara plana y las aristas rectas. 
No presentará manchas, desportillamientos, grietas u otros defectos superficiales. 
El acabado superficial, pulido, abrillantado, abujardado, etc. estará hecho en fábrica, y no presentará defectos 
superficiales (manchas, desportillamientos, grietas, etc.). 
Las armaduras de refuerzo no aparecerán vistas en ninguna de las caras. 
Expresión de las medidas:  Altura x profundidad 
Espesor:  >= 4 cm 
Tolerancias: 
Dimensiones:  ± 4 mm 
Flecha de las aristas:  ± 0,1% 
Planeidad:  ± 2 mm 
Abarquillamientos:  ± 1 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro: Protegida de forma que no se alteren sus características. 
El fabricante facilitará, si se le pide, los siguientes datos: 
Absorción de agua 
Heladicidad 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, la intemperie y sin contacto con el suelo. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAB -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
 
BABG -  PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BABG9762. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunto de perfiles de acero galvanizado que forman el marco y el bastidor de la puerta, así como el herraje de 
abertura y cierre. 
Para el paramento de la puerta se han considerado las siguientes soluciones: 
Dos planchas de acero esmaltado con o sin mirilla 
Barrotes de tubo de acero 
Lamelas horizontales fijas de acero 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
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Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos superficiales. No tendrá grietas ni desprendimientos en el recubrimiento. 
Todos los perfiles que conforman el marco y el bastidor de la puerta serán del material indicado en la descripción 
del mismo. 
El elemento cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 
La calidad de la cerrajería colocada no será inferior a la calidad inicial de la puerta. 
Las bisagras estarán formadas por dos piezas de acero protegido contra la corrosión y conectadas por medio de 
arandela. Las palas tendrán la superficie plana y paralela al eje de giro, sin rebabas ni defectos y con taladros 
avellanados para la fijación al marco y a la hoja. 
Fijaciones entre la hoja y el marco:  3 puntos 
Los perfiles se deberán obtener mediante operaciones de perfilado, plegado o conformado en frío. 
Su aspecto será uniforme y no tendrá grietas, marcas, ondulaciones apreciables a simple vista, ni otros defectos 
superficiales. 
Presentarán en toda su longitud una sección recta uniforme. 
La unión entre los perfiles se hará por soldadura (por arco o por resistencia), y se admitirá también la unión con 
tornillos autorroscantes en el caso que el perfil disponga de pliegues realizados especialmente para alojar la rosca 
del tornillo. 
Si el elemento puede formar parte de un cerramiento exterior, estará clasificado en función de la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207 en alguna de las clases siguientes, ensayado según UNE-EN 1026:  Clase 0, 1, 2, 3 o 4 
Yeso de la pared de los perfiles: 
Perfiles básicos:  >= 0,8 mm 
Perfiles complementarios:  >= 0,4 mm 
Recubrimiento de galvanizado (UNE-EN 10142): 
Z 275:  perfiles básicos conformados a partir de banda galvanizada 
Z 200:  perfiles complementarios conformados a partir de banda galvanizada 
Z 200:  perfiles conformados a partir de banda prepintada 
La unión entre los perfiles del bastidor y las planchas, barrotes o lamelas del paramento de la puerta se hará 
mediante soldadura. 
Todas las soldaduras se tratarán con pintura de polvo de zinc con resinas (galvanizado en frío). 
Separación entre perfiles del bastidor:  <= 600 mm 
Flecha de los perfiles del bastidor ( L = luz ):  <= L/100 
Espesor de las patas de anclaje del marco:  >= 1 mm 
Distancia entre patas de anclaje del marco:  <= 600 mm 
Distancia patas de anclaje-extremos del marco:  <= 200 mm 
Montante fijo de ventilación: 
Altura del montante de ventilación:  <= 300 mm 
Distancia montante ventilación-cantos:  >= 150 mm 
Mirilla superior: 
Distancia mirilla-cantos:  >= 150 mm 
Los sistemas de fijación del vidrio, los dispositivos de drenaje, de sellado, de calzado y las medidas y holguras del 
galce, cumplirán las indicaciones de la UNE 85222. 
Dimensiones: 
Puerta de una hoja 
Ancho de la hoja:  <= 120 cm 
Puertas de dos hojas 
Ancho de la hoja:  >= 60 cm 
Tolerancias: 
Dimensiones:  ± 1 mm 
Espesor de la hoja:  ± 0,5 mm 
Rectitud de aristas:  ± 1 mm/m 
Planeidad:  ± 1 mm/m 
Torsión del perfil:  ± 1°/m 
Las tolerancias de los perfiles cumplirán las especificaciones de la UNE 36-579. 
PARAMENTO CON PLANCHAS DE ACERO: 
Las planchas de acero tendrán el espesor indicado en la DT y podrán resistir sin superar las deformaciones máximas 
admisibles, los esfuerzos a los que se verán sometidos. 
No tendrá defectos superficiales, como golpes, bultos, rayas o defectos del acabado superficial. 
El color será uniforme, y si el acabado es plastificado o prelacado, coincidirá con el indicado en la DT o el escogido 
por la DF. 
En las puertas con mirilla, ésta incluirá un elemento vidriado transparente, colocado a la altura de la vista, que 
deberá cumplir las condiciones exigidas en el resto de la hoja. 
Tolerancias: 
Las tolerancias de la plancha deberán cumplir las especificaciones de la UNE-EN 10143. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones exigidas y con el 
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escuadrado previsto. 
Si el material ha de ser componente del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante ha de declarar 
los valores de las propiedades higrotérmicas según lo especificado en el apartado 4.1 del CTE DB HE 1. 
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estará en 
contacto con el suelo. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, 'Particiones: Puertas de 
Acero'. 
UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación 
UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y balconeras. Características y 
condiciones generales de inspección y suministro. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZG -  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZGC360. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunto de elementos que permiten el giro o desplazamiento, el bloqueo en una posición fija y que facilita 
manipular las hojas de puertas, ventanas o balconeras. 
Ventanas o balconeras con hojas batientes: 
Bisagras, cierre, manubrio y accesorios. 
El sistema de cierre será tres puntos. 
Puertas batientes: 
Bisagras, cierre, manubrios y accesorios. Si la puerta es de entrada tendrá mirilla óptica y pomo en la cara exterior 
El sistema de cierre será de resbalón o de vuelta y resbalón si la puerta es de entrada, o de llave si la puerta es de 
armario 
Ventanas o balconeras con hojas correderas, y puertas con hojas correderas: 
Guías superiores con rodamientos y mecanismos de fijación de la hoja, elemento de guía inferior, topes, tiradores, 
cierre con mecanismo de bloqueo de la hoja y accesorios 
El sistema de cierre será de un punto. 
Ventanas o balconeras con hojas oscilobatientes: 
Bisagras, herramienta oscilobatiente con cremona y compás oscilobatiente, cierre, manubrio y accesorios. 
El sistema de cierre será de dos, cuatro o seis puntos, en función de las dimensiones de la hoja. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Los diseños, materiales y acabados de los herrajes serán los indicados en la DT o en su defecto los que determine la 
DF. 
La superficie de los herrajes no presentará defectos. 
El funcionamiento de todos los mecanismos será suave y continuo. 
La superficie de la pala de la bisagra será plana. Tendrá agujeros avellanados que permitan alojar la cabeza del 
tornillo de fijación. 
Tolerancias: 
Dimensiones nominales:  ± 1 mm 
BISAGRAS DE UN SOLO EJE 
Las bisagras de un solo eje se designan o clasifican conforme a 8 dígitos (UNE-EN 1935): 
Categoría de servicio (primer dígito) 
Grado 1:  Servicio ligero (bisagras de puertas y o ventanas de uso doméstico cuidado, baja frecuencia). 
Grado 2:  Servicio medio (bisagras de puertas con frecuencia media de uso). 
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Grado 3:  Servicio pesado ( bisagras con elevada frecuencia de uso para público o para otras personas poco 
incentivadas para parar atención, es decir, allí donde exista un riesgo de accidente o mal uso). 
Grado 4:  Servicio severo (bisagras de puertas que pueden tener un uso violento). 
Durabilidad según la frecuencia de uso y la masa máxima del elemento abisagrado (segundo dígito) 
Bisagras destinadas a ser usadas sólo en ventanas que se ensayan hasta: 
Grado 3: 10.000 ciclos 
Grado 4: 25.000 ciclos 
Bisagras destinadas a ser usadas en puertas que se ensayan hasta: 
Grado 4: 25 000 ciclos 
Grado 7: 200.000 ciclos 
Masa de la puerta de ensayo (tercer dígito) 
Grado 0 : 10 kg 
Grado 1:  20 kg 
Grado 2:  40 kg 
Grado 3:  60 kg 
Grado 4:  80 kg 
Grado 5:  100 kg 
Grado 6:  120 kg 
Grado 7:  160 kg 
Aptitud para uso en puertas de compartimentación al fuego /humo (cuarto dígito) 
Grado 0:  no apto para utilizarse en conjuntos de puertas resistentes al fuego/humo. 
Grado 1: apto para a utilizarse en conjuntos de puertas resistentes al fuego/humo (para estas puertas ver UNE-EN 
1634-1) 
Seguridad de personas (quinto dígito): 
odas las bisagras han de ser de grado 1 cumpliendo los requisitos de seguridad para el uso. 
Resistencia a la corrosión (sexto dígito) de acuerdo con UNE-EN 1670: 
Grado 0: Sin resistencia definida a la corrosión 
Grado 1: resistencia media 
Grado 2: resistencia moderada 
Grado 3: resistencia alta 
Grado 4: resistencia muy alta 
Seguridad de bienes / resistencia a la efracción (séptimo dígito): 
Grado 0: no apto pera utilizarse en conjuntos de puertas resistentes a la efracción. 
Grado 1: apta para utilizarse en conjuntos de portas resistentes a la efracción 
Grado de la bisagra (octavo dígito): 
Hay catorce grados dependiendo de la combinatoria de las anteriores clasificaciones. 
Las bisagras de un solo eje fabricadas de acuerdo con la UNE-EN 1935 instaladas en puertas cortafuego y/o de 
control de humos o puertas de cerramiento de vías de evacuación deben ir marcadas con los siguientes elementos: 
identificación, nombre fabricante o marca comercial 
grado de la bisagra 
número de esta norma europea 
El embalaje de las bisagras de un solo eje ha de mostrar claramente con etiqueta exterior la clasificación de grado 
de la bisagra, dimensiones, acabado y número de referencia del fabricante. 
En el caso que las bisagras tengan sentido de giro se indicará: 
L:  Bisagras para a puertas y ventanas que abren en sentido horario. 
R:  Bisagras para a puertas y ventanas que abren en sentido antihorario. 
La documentación técnica o el embalaje puede llevar recomendaciones para lubricar las bisagras en la instalación 
o en servicio. 
CERRADURAS Y PESTILLOS: 
Los cerraduras y pestillos se designan o clasifican de acuerdo con unos códigos de 11 dígitos (UNE-EN 12209): 
Categoría de uso ( primer dígito): 
Grado 1:  Uso para a personas con gran incentivo para ser cuidadosas. 
Grado 2:  Uso para personas con algun incentivo para ser cuidadosas. 
Grado 3:  Uso para personas con poco incentivo para ser cuidadosas, alta probabilidad de mal uso. 
Durabilidad: (segundo dígito) 
Grado A:  50.000 ciclos de ensayo y sin carga sobre picaporte. 
Grado B:  100.000 ciclos de ensayo y sin carga sobre picaporte. 
Grado C:  200.000 ciclos de ensayo y sin carga sobre picaporte. 
Grado F:  50.000 ciclos de ensayo y carga de 10 N sobre picaporte. 
Grado G:  100.000 ciclos de ensayo y carga de 10 N sobre picaporte. 
Grado H:  200.000 ciclos de ensayo y carga de 10 N sobre picaporte. 
Grado L:  100.000 ciclos de ensayo y carga de 25 N sobre picaporte. 
Grado M:  200.000 ciclos de ensayo y carga de 25 N sobre picaporte. 
Grado R:  100.000 ciclos de ensayo y carga de 50 N sobre picaporte. 
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Grado S:  200.000 ciclos de ensayo y carga de 50 N sobre picaporte. 
Grado W:  100.000 ciclos de ensayo y carga de 120 N sobre picaporte. 
Grado X:  200.000 ciclos de ensayo y carga de 120 N sobre picaporte. 
Masa de la puerta y fuerza de cierre (tercer dígito) 
Grado 1:  < 100 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=50 N 
Grado 2:  < 200 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=50 N 
Grado 3:  > 200 kg de masa de puerta o especificado por el fabricante y fuerza de cierre <=50 N 
Grado 4:  < 100 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=25 N 
Grado 5:  < 200 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=25 N 
Grado 6:  > 200 kg de masa de puerta o especificado por el fabricante y fuerza de cierre <=25 N 
Grado 7:  < 100 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=15 N 
Grado 8:  < 200 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=15 N 
Grado 9:  > 200 kg de masa de puerta o especificado por el fabricante y fuerza de cierre <=15 N 
Aptitud para el usos de puertas cortafuego y/o estancas al humo (cuarto dígito): 
Grado 0:  no apropiada para ser utilizada en puertas cortafuego y/o estancas al humo. 
Grado 1:  apta para ser utilizada en puertas cortafuego y/o estancas al humo. 
Seguridad de personas (quinto dígito): 
Grado 0:  Sin requisitos de seguridad 
Resistencia a la corrosión y a la temperatura (sexto dígito): 
Grado 0:  Sin requisitos de resistencia a la corrosión y sin requisito de temperatura. 
Grado A:  Baja resistencia a la corrosión y sin requisito de temperatura. 
Grado B:  Moderada resistencia a la corrosión y sin requisito de temperatura. 
Grado C: Alta resistencia a la corrosión y sin requisito de temperatura. 
Grado D: Muy alta resistencia a la corrosión y sin requisito de temperatura. 
Grado E: Moderada resistencia a la corrosión y requisito de temperatura de -20C a +80C 
Grado F: Alta resistencia a la corrosión y requisito de temperatura de -20C a +80C 
Grado G: Muy alta resistencia a la corrosión y requisito de temperatura de -20C a +80C. 
Seguridad de bienes y resistencia a la perforación (séptimo dígito): 
Grado 1:  Mínima seguridad y sin resistencia a la perforación 
Grado 2:  Baja seguridad y sin resistencia a la perforación 
Grado 3: Media seguridad y sin resistencia a la perforación 
Grado 4: Alta seguridad y sin resistencia a la perforación 
Grado 5: Alta seguridad y con resistencia a la perforación 
Grado 6: Muy alta seguridad y sin resistencia a la perforación 
Grado 7: Muy alta seguridad y con resistencia a la perforación 
Campo de aplicación de la puerta (octavo dígito): 
Grado A:  Puerta embutida, sin limitaciones de aplicación. 
Grado B:  Puerta embutida y batiente 
Grado C:  Puerta embutida y deslizante 
Grado D:  Puerta de sobreponer y sin limitaciones de aplicación 
Grado E:  Puerta de sobreponer y batiente 
Grado F:  Puerta de sobreponer y corredera 
Grado G:  Puerta tubular y sin limitaciones de aplicación 
Grado H:  Puerta embutida, batiente y apoyada 
Grado J:  Puerta de sobreponer, batiente hacia el interior. 
Grado K:  Puerta embutida, batiente y bloqueada desde el interior 
Grado L:  Puerta embutida, deslizante y bloqueada desde el interior 
Grado M:  Puerta de sobreponer, batiente y bloqueada desde el interior 
Grado N:  Puerta de sobreponer, deslizante y bloqueada desde el interior 
Grado P:  Puerta embutida, batiente, apoyada y bloqueada desde el interior 
Grado R:  Puerta de sobreponer, batiente hacia el interior y bloqueada desde el interior 
Tipo de maniobra de llave y bloqueo (noveno dígito) 
Grado 0:  No aplicable. 
Grado A: Cerradura de cilindro y bloqueo manual. 
Grado B: Cerradura de cilindro y bloqueo automático. 
Grado C: Cerradura de cilindro y bloqueo manual con bloqueo intermedio.. 
Grado D: Cerradura de borjas y bloqueo manual. 
Grado E: Cerradura de borjas y bloqueo automático. 
Grado F: Cerradura de borjas y bloqueo manual con bloqueo intermedio. 
Grado G: Cerradura sin llave y bloqueo manual. 
Grado H: Cerradura sin llave y bloqueo automático. 
Tipo de maniobra de la nueca (décimo dígito): 
Grado 0:  Cerradura sin nueca 
Grado 1:  Cerradura para pomo o manilla con muelle de retorno 
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Grado 2:  Cerraduras para manilla sin muelle de retorno. 
Grado 3:  Cerradura para manilla sin muelle de retorno para uso severo. 
Grado 4:  Cerradura para manilla sin muelle de retorno para uso severo especificado por fabricante. 
Requisitos de identificación de la llave ( undécimo dígito): 
Grado 0: Sin requisitos 
Grado A:  Mínimo tres elementos retenedores 
Grado B:  Mínimo cinco elementos retenedores 
Grado C:  Mínimo cinco elementos retenedores, con nombre extenso de combinaciones efectivas. 
Grado D:  Mínimo seis elementos retenedores 
Grado E:  Mínimo seis elementos retenedores, con nombre extenso de combinaciones efectivas 
Grado F:  Mínimo siete elementos retenedores 
Grado G:  Mínimo siete elementos retenedores, con nombre extenso de combinaciones efectivas 
Grado H:  Mínimo ocho elementos retenedores, con nombre extenso de combinaciones efectivas 
En la etiqueta o embalaje debe indicarse el nombre del fabricante o marca registrada, la identificación clara del 
producto, la clasificación y el número de la norma europea (UNE-EN 12209). 
MECANISMOS DE CERRAMIENTO CONTROLADO 
Grado 0:  Sin prescripciones de resistencia 
Grado 1:  Débil resistencia 
Grado 2:  Resistencia media 
Grado 3:  Resistencia elevada 
Grado 4: .Resistencia muy elevada 
Seguridad (quinto dígito): 
Grado 0: No apto para a el uso de puertas cortafuego/estancas al humo. 
Grado 1: Apto para la utilización en puertas cortafuego/estancas al humo. 
Aptitud para a la utilización sobre puertas resistentes al fuego y/o estancas al humo (cuarto dígito) 
Dispositivos de cerramiento controlado de portas batientes, son aquellos dispositivos que pueden ir colocados sobre 
o en el marco, sobre o en la puerta o en el suelo. Se clasifican siguiendo una codificación de seis dígitos: 
Categoría de uso (primer dígito) 
Grado 3: permite el cierre de la puerta con un ángulo mínimo de apertura de 105 grados. 
Grado 4: permite el cierre de la puerta de un ángulo de apertura de 180 grados. 
Durabilidad (segundo dígito) 
Hay siete niveles de fuerza que contemplan el ancho de la hoja, masa, momento de apertura, momento de 
cerramiento y rendimiento del cierrapuertas. Ver tabla 1 UNE-EN 1154. 
Fuerza del cierrapuertas (tercer dígito) 
Grado 8: 500.000 ciclos de ensayo 
Grado 1: Todos los cierrapuertas han de satisfacer el requisito esencial de seguridad en la utilización. 
Resistencia a la corrosión, según EN 1670 (sexto dígito): 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BISAGRAS DE UN SOLO EJE 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
- Productos para puertas cortafuego/estancas al humo: 
- Sistema 1: Declaración de Prestaciones 
En el embalaje y/o documentación que acompaña el producto ha de llevar en un lugar visible el marcado CE de 
conformidad con los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio que a más tendrá 
que ir acompañado de la siguiente información: 
Número de identificación del organismo de certificación 
Nombre o marca identificativa del fabricante. 
Dirección registrada del fabricante 
Dos últimos dígitos del año en que se aplicó el marcado CE 
El número del certificado de conformidad CE. 
Referencia a esta norma UNE-EN 1935 
La designación e información de les prestaciones (8 dígitos) 
CERRADURAS Y PESTILLOS: 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
- Productos para puertas cortafuego/estancas al humo: 
- Sistema 1: Declaración de Prestaciones 
En el embalaje y/o documentación que acompaña el producto ha de llevar en un lugar visible el marcado CE de 
conformidad con los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio que a más tendrá 
que ir acompañado de la siguiente información: 
Número de identificación del organismo de certificación 
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Nombre o marca identificativa del fabricante. 
Dirección registrada del fabricante 
Dos últimos dígitos del año en que se aplicó el marcado CE 
El número del certificado de conformidad CE. 
Referencia a la norma UNE-EN 12209 
La designación e información de las prestaciones (11 dígitos) 
MECANISMOS DE CERRAMIENTO CONTROLADO 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
- Productos para puertas cortafuego/estancas al humo: 
- Sistema 1: Declaración de Prestaciones 
En el embalaje y/o documentación que acompaña el producto ha de llevar en un lugar visible el marcado CE de 
conformidad con los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio que a más tendrá 
que ir acompañado de la siguiente información: 
Número de identificación del organismo de certificación 
Nombre o marca identificativa del fabricante. 
Dirección registrada del fabricante 
Dos últimos dígitos del año en que se aplicó el marcado CE 
El número del certificado de conformidad CE. 
Referencia a esta norma UNE-EN 1154 
La designación e información de las prestaciones (6 dígitos) 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones exigidas. 
Almacenamiento: protegidas de lluvias, focos de humedad e impactos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BISAGRAS DE UN SOLO EJE 
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. 
CERRADURAS Y PESTILLOS: 
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
MECANISMOS DE CERRAMIENTO CONTROLADO 
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
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BB -  MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
BB1 -  BARANES I AMPITS 
 
BB12 -  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB1221C0. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunto de perfiles de acero que forman el bastidor y el entrepaño de la barandilla de protección. 
Se han considerado los siguientes tipos de barandilla: 
De perfiles huecos de acero 
De perfiles IPN 
BARANDILLAS DE PERFILES HUECOS DE ACERO: 
Tendrán un aspecto uniforme y no presentarán defectos superficiales. 
El tamaño, tipo y disposición de los perfiles cumplirán lo especificado en la documentación técnica del proyecto. 
La unión de los perfiles se hará por soldadura (por arco o por resistencia). 
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Se admite también la unión con tornillos autorroscantes en el caso de que el perfil tenga pliegues especialmente 
hechos para alojar la tornillería. 
El momento de inercia de los perfiles de la barandilla no solidarios con la obra será tal que, sometidos a las 
condiciones de carga más desfavorable, la flecha sea < L/250. 
La disposición de los barrotes será de tal manera que no tiene que permitir el paso en ningún punto, de una esfera 
de diámetro equivalente a la separación entre barrotes de la barandilla, ni facilitará la escalada. 
Los montantes tendrán incorporados los dispositivos de anclaje previstos en el proyecto. 
Tolerancias: 
Longitud del perfil:  ± 1 mm 
Sección del perfil:  ± 2,5% 
Rectitud de aristas:  ± 2 mm/m 
Torsión del perfil:  ± 1°/m 
Planeidad:  ± 1 mm/m 
Ángulos:  ± 1° 
BARANDILLAS DE PERFILES IPN: 
Estará formada por un conjunto de tubos redondos y montantes de acero laminado, galvanizados en caliente. 
La separación entre montantes será <= 2 m 
Las dimensiones del tubo y de los montantes serán las especificadas en el proyecto. 
Las superficies de los perfiles serán lisas, uniformes y sin defectos superficiales. 
El espesor de los perfiles será uniforme en toda su longitud. 
El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de zinc. 
Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 
No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o puntos sin galvanizar. 
Tipo de acero:  S275JR 
Protección de galvanizado:  >= 400 g/m2 
Pureza del zinc:  >= 98,5% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BARANDILLAS DE PERFILES HUECOS DE ACERO: 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones exigidas y con el 
escuadrado previsto. 
Almacenamiento: Protegida de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estará en 
contacto con el suelo. 
BARANDILLAS DE PERFILES IPN: 
Suministro: Los elementos de acero laminado tendrán gravadas en relieve las siglas del fabricante y el símbolo de 
designación del acero. 
Almacenamiento: Protegida de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estará en 
contacto con el suelo. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida en un país de 
la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción de las características 
del material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos 
correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo 
cree conveniente. 
Para cada suministro que llegue a la obra correspondiente en un mismo tipo, el control será: 
Inspección visual del material suministrado, en especial el aspecto del recubrimiento galvanizado. 
Recepción del certificado de calidad del fabricante, donde se garantizan las condiciones exigidas en el pliego con 
los ensayos correspondientes a la clasificación de la barandilla (UNE 85238). 
Ensayos estáticos 
Ensayos dinámicos 
Ensayos de seguridad 
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes comprobaciones: 
Cada 100 m de barandilla, se realizarán los siguientes controles (UNE-EN ISO 1461): 
Masa de recubrimiento (método magnético) 
Ensayo de adherencia 
Comprobación geométrica 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF y las normas de procedimiento indicadas en cada 
ensayo. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán las barandillas sin certificado de calidad, o les clasificadas como NO APTAS, según UNE 85240. 
El aspecto visual del recubrimiento y el resultado de los ensayos de adherencia y masa del galvanizado serán 
conformes a las especificaciones del pliego. 
Las comprobaciones geométricas resultarán conformes a las especificaciones de la DT con las tolerancias 
especificadas. En caso contrario, se rechazarán las piezas defectuosas incrementando el control sobre el doble de 
las muestras previstas, sin que aparezcan incumplimientos para aceptar el lote correspondiente. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
BB1 -  BARANES I AMPITS 
 
BB14 -  PASSAMANS PER A BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB14C320. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Perfil de acabado del travesaño superior de barandillas. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
De roble, melis o pino flandes 
De latón 
De aluminio 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La cara superior tendrá la forma adecuada al uso y la inferior estará preparada para recibir el perfil del travesaño. 
Tolerancias: 
Longitud del perfil:  ± 1 mm 
Sección del perfil:  ± 2,5% 
Rectitud de aristas:  ± 2 mm/m 
Torsión del perfil:  ± 1°/m 
Planeidad:  ± 1 mm/m 
Ángulos:  ± 1° 
PASAMANOS DE MADERA: 
Perfil macizo de madera para remate superior del barandal. 
La madera no presentará otros defectos que los citados como admisibles. 
El perfil no tendrá nudos muertos. 
La madera estará preparada con dos manos de tratamiento protector contra hongos e insectos. 
La unión de los perfiles será ensamblada y encolada. 
El conjunto de barandilla cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 
Características de la madera: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦    Roble       ¦     Melis     ¦   Pino Flandes    ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist.  Compresion¦   45 N/mm2     ¦   60,4 N/mm2  ¦    40 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-535)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Resist. flexión   ¦   60 N/mm2     ¦  115 N/mm2    ¦    80 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-537)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. al esfuerzo¦    7,5 N/mm2   ¦    4,5 N/mm2  ¦     3 N/mm2       ¦ 
¦    cortante       ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densidad seca     ¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3  ¦ 
¦  (UNE 56-531)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
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¦ Densidad verde    ¦ >=1,08 kg/dm3  ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦  >= 0,75 kg/dm3   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Diámetro de los nudos vivos de la madera:  <= 5 mm 
Superficie de los hongos blancos:  <= 20% de la pieza 
Longitud de las grietas superficiales producidas por secado (UNE_EN 1310):  <= 5% de la pieza 
Humedad de los perfiles (UNE 56529):  <= 12% 
Diferencia de la humedad entre las maderas ensambladas (UNE 56-529):  <= 6% 
PASAMANOS DE ALUMINIO: 
Perfil hueco de aleación de aluminio para remate superior del barandal. 
El perfil provendrá de la extrusión del tocho de aluminio. 
Estará protegido superficialmente con una capa de óxido de aluminio, posteriormente sellado. 
Tendrá un aspecto uniforme, brillante y no presentará grietas ni defectos superficiales. 
La sección y el espesor de las paredes de los perfiles se ajustarán a lo previsto en la DT. 
La unión entre perfiles se hará por soldadura, roblones de aleación de aluminio, tornillos autorroscados o tornillos 
con rosca métrica. 
Tipo de aluminio (UNE 38-337):  Aleación AL-0,7 Mg Si 
Anodizado del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micras 
Calidad del sellado. Método de la gota colorante (UNE 38-017). Media total (M):  0 <= M <= 2 
Carga de rotura (para un espesor <= 25 mm UNE 38-337):  >= 13 kg/mm2 
Dureza Brinell (para un espesor <= 25 mm UNE_EN_ISO 650/1):  >= 45 
PASAMANOS DE LATON: 
Perfil hueco de latón para remate superior del barandal. 
El perfil se obtendrá por el proceso de laminado en frío de la aleación. 
Tendrá un aspecto uniforme, brillante y no presentará grietas ni defectos superficiales. 
La sección y el espesor de las paredes de los perfiles se ajustarán a lo previsto en la DT. 
La unión entre perfiles se hará con tornillos de acero inoxidable o de latón, autorroscantes o tornillos con rosca 
métrica. 
Tipo de latón (UNE 37-103):  Aleación Cu-Zn 
Ancho del pasamano:  >= 45 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro: Protegido para que llegue a la obra en las condiciones exigidas. 
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estará en 
contacto con el suelo. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA1UU02,BBA1U100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials  
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
 - Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
 PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
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En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, 
sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans 
mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del 
color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
 Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
 - Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
 - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
 - Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
 PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
 Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
 Pes específic:  15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
 Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
 Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
 Rendiment:  2,5 m2/kg 
 Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
 - Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques vials per 
retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor. 
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda acumulada de 
microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 
┌───────────────────────────────────────┐ 
│        Tamís        │Massa retinguda  │ 
│  (ISO 565 R 40/3)   │   acumulada     │ 
│                     │  (% en pes)     │ 
│─────────────────────│─────────────────│ 
│Superior de seguretat│     0 a 2       │ 
│Superior nominal     │     0 a 10      │ 
│Intermedis           │  N1 a N2 (*)    │ 
│Inferior nominal     │   95 a 100      │ 
└───────────────────────────────────────┘ 
* N2-N1 <= 40 
Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 
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- Diametre < 1 mm:  < 20% 
- Diametre >= 1 mm:  < 30% 
 Índex de refracció (MELC 12.31): 
- Classe A:  >= 1,5 
- Classe B:  >= 1,7 
- Classe C:  >= 1,9 
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
 Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han 
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA: 
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos 
de laboratorio. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, 
granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 
GRANULAT ANTILLISCANT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:   
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  
 Cada envàs h a de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació: 
- Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 
     - Índex de refracció 
     - Granulometria 
     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)  
     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d’ambdós. 
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OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les 
especificacions. 
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra 
rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents: 
     - Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12) 
     - Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507) 
     - Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)  
     - Consistència (MELC 12.74) 
     - Punt de reblaniment (UNE 135222) 
     - Temps d’assecatge (MELC 12.71) 
     - Estabilitat al calor (UNE 135222) 
     - Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO  3251, UNE 48238) 
     - Resistència al flux (UNE 135222) 
     - Estabilitat (UNE 48083)  
     - Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84) 
     - Flexibilitat (MELC 12.93) 
     - Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Contingut de lligant (UNE 48238) 
     - Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1) 
     - Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1) 
  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 
2812-1). 
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, 
el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les 
especificacions. 
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra 
rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents: 
     - Microesferes defectuoses  (UNE-EN 1423/A1) 
     - Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1) 
     - Resistència a agents químics (UNE-EN 1423) 
     - Granulomètric (UNE-EN 1423/A1) 
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, 
el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA: 
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE 135200-2. 
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els següents criteris: 
     - Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire. 
     - Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina. 
     - Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.  
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir algun assaig. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE: 
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE-EN 1423/A1. 
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els següents criteris: 
     - Microesferes: 3 pots d’ 1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la meitat i al final del 
buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg. 
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir algun assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d’acord 
a les especificacions del plec. 
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es repetirà l’assaig 
corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD13 -  TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD13189B. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tubos de materiales plásticos, para conductos de evacuación de aguas pluviales y residuales dentro de los 
edificios. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
Tubos y accesorios de PVC-U de pared maciza, fabricado según norma UNE-EN 1329-1 
Tubos y accesorios de PVC-U de pared estructurada, fabricado según norma UNE-EN 1453-1 
Tubos y accesorios de PP (polipropileno) de pared maciza, fabricado según norma UNE-EN 1451-1 
Tubos y accesorios de PP (polipropileno) de pared tricapa 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El fabricante ha de garantizar que las características del material que componen los tubos y accesorios, así como 
las características generales, geométricas, mecánicas y físicas de los tubos cumplen las normas UNE-EN 
correspondientes, si es el caso. 
La superficie interna y externa del tubo será lisa y limpia. No tendrá defectos superficiales como rayas, ampollas, 
impurezas o poros. 
El tubo tendrá una superficie de color uniforme. 
Los tubos tendrán sus extremos acabados en un corte perpendicular al eje. 
El código de aplicación indica donde se pueden utilizar los tubos: 
'B' código para el área de aplicación de los componentes utilizados sobre el suelo en el interior del edificio o por 
componentes en el exterior del edificio fijados en la pared. 
'D' código para área de aplicación que se sitúa a menos de 1m del edificio y donde los tubos y accesorios están 
enterrados y conectados a los sistemas de evacuación de aguas residuales del edificio. 
'BD' código para el área de aplicación B y D 
TUBOS DE PVC-U DE PARED MACIZA: 
Material del tubo está formado por PVC al que se le añaden aditivos necesarios para facilitar la fabricación de los 
componentes de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN 1329-1 
Tolerancias: 
Diámetro exterior: 
32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
140-160-180:  0 a 0,4mm 
200-250:  0 a 0,5mm 
350:  0 a 0,6mm 
Espesor paredes: 
área de aplicación B 
32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
180:  3,6 a 4,2mm 
200:  3,9 a 4,5mm 
250:  4,9 a 5,6mm 
315:  6,2 a 7,1mm 
área de aplicación BD 
75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
110-125:  3,2 a 3,8mm 
140:  3,5 a 4,1 mm 
160:  4,0 a 4,6 mm 
180:  4,4 a 5,0 mm 
200:  4,9 a 5,6 mm 
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250:  6,2 a 7,1 mm 
315:  7,7 a 8,7 mm 
TUBOS DE PVC-U DE PARED ESTRUCTURADA: 
Estarán formados por una capa interna y otra externa, lisas, de PVC-U, compacto, entre las que se ha introducido 
material de PVC-U espumado o nervios de PVC-U compacto, de acuerdo con los requisitos indicados en  la 
normativa UNE-EN 1453-1 
Sólo se pueden utilizar para a montaje en el interior de los edificios, área de aplicación B. 
Tolerancias: 
Diámetro exterior: 
32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
140-160-180:  0 a 0,4mm 
200-250:  0 a 0,5mm 
350:  0 a 0,6mm 
Espesor total de la pared: 
32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
180:  3,6 a 4,2mm 
200:  3,9 a 4,5mm 
250:  4,9 a 5,6mm 
315:  6,2 a 7,1mm 
TUBOS DE PP DE PARED MACIZA: 
El compuesto que forma los tubos está construido de material a base de PP (polímero o copolímero) al que se le 
añaden aditivos necesarios para facilitar la fabricación de los componentes, de acuerdo con la UNE-EN 1451-1. 
Tolerancias: 
32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
160:  0 a 0,5mm 
200:  0 a 0,6mm 
250:  0 a 0,8mm 
315:  0 a 1,0 mm 
Diámetro exterior: 
Espesor pared: 
Es variable según diámetro y serie del tubo. UNE-EN 1451-1 
TUBOS DE PP DE PARED TRICAPA: 
Tolerancias: 
Las tolerancias de diámetro, espesor paredes y longitud las especificará el fabricante. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus características. 
Almacenamiento: Asentados en horizontal sobre superficies planas. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
TUBOS DE PVC-U DE PARED MACIZA: 
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y 
a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
TUBOS DE PVC-U DE PARED ESTRUCTURADA: 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 
evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
TUBOS DE PP DE PARED MACIZA: 
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y 
a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
TUBOS DE PP DE PARED TRICAPA: 
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y 
a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Los tubos deben ir marcados según la normativa correspondiente en intervalos de 1 m. El marcado debe ser legible 
después del almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra del tubo. 
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El marcado no debe producir defectos en el tubo (fisuras, disminución del grosor mínimo de las paredes, etc.). 
El marcado debe contener como mínimo la siguiente información: 
Número de la norma (si la tiene de obligado cumplimiento) 
Nombre del fabricante y/o marca comercial 
Diámetro nominal 
Espesor mínimo de pared 
Material 
Código del área de aplicación 
Rigidez anular nominal (sólo para los  tubos BD) 
Información del fabricante: año y mes de fabricación e identificador del lugar de fabricación 
Prestaciones en clima frío 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
Solicitar del fabricante los certificados de las características técnicas de los materiales (en su caso) 
Control de la documentación técnica suministrada. 
Control de identificación de los materiales, verificando que sus características y dimensionado se ajusta a la DT del 
proyecto. 
Control de recepción de los materiales y lugar de emplazamiento. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas de procedimiento 
correspondientes. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7F -  TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7FMOD3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors  
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió  
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió  
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:  
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada 
químicament.  
La cara interior del tub ha de ser llisa.  
La cara exterior del tub ha de ser nervada.  
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".  
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan 
estigui en servei.  
Característiques de la banda de PVC:  
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- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3  
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C  
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C  
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2  
- Allargament a la rotura: >= 80%  
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2  
- Opacitat: 0,2%  
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres 
defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.  
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.  
La paret del tub ha de ser opac.  
Característiques mecàniques:  
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2.  
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.  
Característiques físiques:  
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727  
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743.  
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig 
UNE-EN 580.  
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.  
Els elements han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1m. de forma que sigui llegible 
després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. 
El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.  
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  
-  Número normativa (UNE-EN 1456-1)  
-  Nom i/o marca comercial  
-  Material (PVC-U)  
-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret  
-  Pressió nominal   
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en 
diferents ciutats).  
- Número de la línia d'extrusió  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  
   - 25-32-40-50:  0,2 mm.  
   - 63-75-90:  0,3 mm.  
   - 110-125:  0,4 mm.  
   - 140-160:  0,5 mm  
   - 180-200:  0,6 mm  
   - 225:  0,7 mm  
   - 250:  0,8 mm  
   - 280:  0,9 mm  
   - 315: 1,0 mm  
   - 355: 1,1 mm  
   - 400: 1,2mm  
   - 450:  1,4mm  
   - 500:  1,5 mm  
   - 560:  1,7 mm  
   - 630:  1,9 mm  
   - 710-800-900-1000: 2,0 mm  
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2  
- Longitud i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2  
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres 
defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.  
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:  
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i 
connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici.   
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalització 
enterrada.  
Característiques mecàniques:  



 
PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D'ESBARJO DE L'ESCOLA PILARÍN BAYÉS 
MEMÒRIA VALORADA. Novembre 2019 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 
 Pàgina:  92 
 

- Resistència a l'impacte: d'acord amb assatjos especificats en UNE-EN 1401-1  
Característiques físiques:  
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727  
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743  
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig 
UNE-EN 580.  
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.  
Els elements han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible després 
d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del 
producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.  
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  
-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1)  
-  Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD)  
-  Nom i/o marca comercial  
-  Dimensió nominal  
-  Gruix mínim de la paret o SDR  
-  Material (PVC-U)  
-  Rigidesa anular nominal  
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en 
diferents ciutats.  
- Prestacions en clima fred (si és el cas)  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  
   - 110-125:  0,3mm.  
   - 160:  0,4 mm  
   - 200-250:  0,5 mm  
   - 315:  0,6 mm  
   - 355-400:  0,7 mm  
   - 450: 0,8 mm  
   - 500: 0,9 mm  
   - 630: 1,1 mm  
   - 710:  1,2mm  
   - 800:  1,3 mm  
   - 900:  1,5 mm  
   - 1000: 1,6 mm  
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1  
- Longitud útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.   
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub. d'acord amb 
UNE-EN 1401-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix 
costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con 
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro de 
Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos  
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
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UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
 
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
D 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7J -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7JA110. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tubo de polietileno de alta densidad, apto para uniones soldadas para la ejecución de obras de evacuación de 
aguas residuales en canalizaciones subterráneas. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El tubo tendrá la superficie lisa, sin ondulaciones. No tendrá burbujas, grietas ni otros defectos. 
Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 
Los tubos podrán unirse entre ellos mediante el sistema de soldadura descrito en la UNE 53394. 
Las uniones tendrán la resistencia definida en la UNE 53365. 
Cada tubo llevará marcadas como mínimo, cada 3 m, de forma indeleble y bien visible, los siguientes datos: 
Designación comercial 
Referencia del material (PE 50A) 
Diámetro nominal en mm 
Espesor nominal en mm 
Presión nominal en MPa 
Año de fabricación 
UNE 53365 
Material constitutivo: 
Polietileno de alta densidad de acuerdo con lo definido en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
Negro de carbono con las siguientes características: 
Densidad:  1500- 2000 kg/m3 
Mida media de la partícula:  0,010- 0,025 micras 
Las características físicas y químicas de los tubos, cumplirán lo especificado en el apartado 5.2.3. de la UNE 53365. 
Superará los ensayos de estanqueidad, resistencia a la presión interna y rigidez circunferencial, descritos en la UNE 
53365. 
Diámetro y espesor de la pared: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Diámetro   ¦  Espesor de la pared    ¦ Tolerancia  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   máxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
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¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Tolerancias: 
Diámetro exterior medio (redondeado al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 
Ovalación (redondeado al 0,1 mm superior) (DN = diámetro nominal en mm): 
Tubos rectes:  <= 0,02 DN mm 
Tubos suministrados en rollos:  <= 0,06 DN mm 
Espesor de la pared (redondeado al 0,1 mm superior) (e = Espesor nominal en mm): 
Tubos espesor nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
Tubos espesor nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 
Longitud (23 ± 2ºC):  + 10 mm 
No se admiten tolerancias negativas en ninguna de las dimensiones del tubo. 
La verificación de las medidas se realizará según la norma UNE 53365. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro: Protegido para que llegue a la obra en las condiciones exigidas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien ventilados. Se apilarán horizontal y 
paralelamente en superficies planas. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones 
subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZ3150. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per 
a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris  
- Fosa dúctil  
- Acer   
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de 
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classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.  
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos 
per a cotxes.  
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 
0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera  
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot 
tipus de vehícles.  
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.).  
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia 
satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una 
fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca  
- Amb suficient massa superficial  
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a 
la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa 
en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 
mm.  
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir 
una superficie cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en 
funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.  
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  
- El codi de la norma UNE EN 124  
- La classe segons la norma UNE EN 124  
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació  
- Referència, marca o certificació si en tè  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents:  
- Un o dos elements:  
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm  
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  
- Tres o més elements:  
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm  
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:  
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure  
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  
     - Llargària:  <= 170 mm  
     - Amplària:  
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm  
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  
- Forats:  
     - Diàmetre:  
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          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm  
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament.  
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.  
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.  
 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte 
entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
- A 15:  >= 2 mm  
- B 125:  >= 3 mm  
- C 250:  >= 5 mm  
- D 400:  >= 6 mm  
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2  
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
 
ELEMENTS DE FOSA:  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves 
dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que 
alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.  
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  
3 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
BDW3 -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS DE PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3B800. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunto de accesorios (codos, derivaciones, reducciones, etc.) y de elementos especiales (materiales para la 
unión entre tubos o entre tubos y accesorios) para desagües y bajantes. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
Accesorios y elementos especiales para tubos de PVC-U de pared maciza 
Accesorios y elementos especiales para tubos de PVC-U de pared estructurada 
Elementos especiales para bajantes de fundición gris 
Elementos especiales para bajantes de plancha galvanizada con unión plegada 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material, su calidad y características físicas, mecánicas y dimensionales, corresponderán a las del tubo y no 
mermarán las propias de éste en ninguna de sus aplicaciones. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de identificación: 
Material 
Tipo 
Diámetros 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PVC-U PARED ESTRUCTURADA: 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 
evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U PARED MACIZA: 
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y 
a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con 
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FUNDICION GRIS, PLANCHA GALVANIZADA Y PLOMO: 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
BDY3 -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS DE PLÀSTIC 



 
PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D'ESBARJO DE L'ESCOLA PILARÍN BAYÉS 
MEMÒRIA VALORADA. Novembre 2019 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 
 Pàgina:  98 
 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3B800. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunto de accesorios (codos, derivaciones, reducciones, etc.) y de elementos especiales (materiales para la 
unión entre tubos o entre tubos y accesorios) para desagües y bajantes. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
Accesorios y elementos especiales para tubos de PVC-U de pared maciza 
Accesorios y elementos especiales para tubos de PVC-U de pared estructurada 
Elementos especiales para bajantes de fundición gris 
Elementos especiales para bajantes de plancha galvanizada con unión plegada 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material, su calidad y características físicas, mecánicas y dimensionales, corresponderán a las del tubo y no 
mermarán las propias de éste en ninguna de sus aplicaciones. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de identificación: 
Material 
Tipo 
Diámetros 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PVC-U PARED ESTRUCTURADA: 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 
evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U PARED MACIZA: 
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y 
a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con 
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FUNDICION GRIS, PLANCHA GALVANIZADA Y PLOMO: 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFWB -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB1F22. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunto de accesorios para tubos y para recubrimientos aislantes de tubos (codos, derivaciones, reducciones, 
etc.), utilizados en instalaciones de edificación y de urbanización para la total ejecución de la conducción o red a 
la que pertenezcan. 
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CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material, su calidad y características físicas, mecánicas y dimensionales, corresponderán a las del tubo y no 
mermarán las propias de éste en ninguna de sus aplicaciones. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de identificación: 
Material 
Tipo 
Diámetros 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La misma normativa que se aplique a los tubos, en función de los fluídos que transporten. 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TH10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.  
Es consideraran els següents tipus de tubs:  
- Tubs de PVC corrugats  
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior  
- Tubs de material lliure d'halògens  
- Tubs de polipropilè  
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill 
per a l'usuari i el seu entorn.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a 
instal·ladors o usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles.  
Han d'estar marcats amb:  
- Nom del fabricant  
- Marca d'identificació dels productes  
- El marcatge ha de ser llegible  
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones 
eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  
9 
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BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
BJ7 -  DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
 
BJ71 -  DIPÒSITS PER A AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ711MOD. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Depósitos cilíndricos o prismáticos, con tapa y capacidad de 60 a 5000 l. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
Poliéster reforzado 
Polietileno de alta densidad 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
No presentará golpes, grietas o irregularidades en los puntos donde pueda afectar a la estanqueidad, ni tendrá 
otros defectos superficiales. 
El interior será regular y liso. Se permitirán pequeñas irregularidades que no disminuyan su calidad intrínseca, ni 
alteren el funcionamiento del mismo. 
Dispondrá de una entrada de agua situada 40 mm por encima del desagüe superior. 
Dispondrá de un desagüe situado, como mínimo, 40 mm por encima del nivel máximo previsto, con una capacidad 
mínima de evacuación doble del caudal de entrada. 
DEPÓSITO DE POLIÉSTER: 
Estará hecho de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
La coloración estará realizada en masa y será uniforme y estable. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro: De manera que no se alteren sus características. 
En el propio depósito o en el albarán de entrega constarán las siguientes indicaciones: 
Nombre del fabricante o marca comercial 
Capacidad, dimensiones y otras características del producto 
Almacenamiento: Sobre superficies planas, de manera que no sufran impactos capaces de producir grietas o 
roturas. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
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BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP2 -  INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
 
BP24 -  OBREPORTES ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP246421. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Abrepuertas eléctricos, normal o automáticos, con o sin palanca de desbloqueo, para empotrar en el marco de la 
puerta o para colocar superficialmente. 
Se han considerado las características siguientes: 
Accionamiento normal. 
Accionamiento automático. 
Con palanca de desbloqueo. 
Sin palanca de desbloqueo. 
Para colocar empotrados en el marco de la puerta 
Para colocar sobre el marco de la puerta 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Mecanismo destinado al alojamiento del pestillo de la puerta, con su canto retenedor movible electrónicamente a 
voluntad desde los puntos individuales, a fin de poder franquear la puerta. 
Será necesario que el abrepuertas sea adecuado al tipo de instalación. 
ABREPUERTAS DE ACCIONAMIENTO NORMAL: 
El retenedor quedará sin fijación mientras se mantenga oprimido el pulsador en el punto individual. 
ABREPUERTAS DE ACCIONAMIENTO AUTOMATICO: 
El retenedor quedará sin fijación al recibir una pulsación instantánea desde el punto individual. Al volver a cerrar la 
puerta, el retenedor quedará nuevamente fijado hasta la próxima operación. 
ABREPUERTAS CON PALANCA DE DESBLOQUEO: 
Tendrá un dispositivo manual para dejar permanentemente sin fijación el retenedor. 
ABREPUERTAS PARA EMPOTRAR: 
Estará alojado en funda o cajetín protector. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Suministro: En caja. 
Almacenamiento: Dentro de su embalaje, protegidos de impactos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP2 -  INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
 
BP25 -  APARELLS D'USUARI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP254270. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aparells de comunicació telefònica o video-telefònica, amb o sense secret de conversa per a muntar a paret. 
S'han considerat els tipus següents: 
Comunicació només telefònica 
Comunicació telefònica i recepció de video 
Amb o sense secret de conversa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Aparell destinat a la comunicació individual des de cada punt amb la centralització. 
Ha de tenir una base i un microtelèfon unit a la base amb un cordó flexible multifilar, amb un element acústic de 
trucada. 
A la base hi ha d'haver: 
Un polsador per a obrir la porta 
Poden haver polsadors addicionals 
Si l'aparell es amb secret de conversa, ha de també incloure un senyal de preavís de final de temps de 
comunicació. 
El microtelèfon ha de tenir els dos transductors electroacústics, el micròfon i el receptor, col·locats en un allotjament 
antixoc. Tot el conjunt descrit no ha de patir cap deteriorament en caure lliurement sobre una superfície llisa i 
indeformable pel xoc, des d'una alçària <= 1 m. 
En posició de repòs el microtelèfon s'ha d'allotjar sobre la base, de manera que el seu recolzament actui sobre una 
lleva, la funció de la qual és moure un paquet de contactes elèctrics situats a l'interior de la base. Aquests 
contactes han de predisposar l'aparell per a la comunicació, quan el microtelèfon estigui alçat i per a l'espera de 
senyal de trucada quan estigui recolzat. 
APARELLS DE COMUNICACIÓ VIDEO-TELEFÒNICA: 
Ha d'haver a la base un monitor per a la recepció d'imatge. 
El monitor ha de tenir una pantalla de 6' i els comandaments següents: 
Interruptor per a connexió-desconnexió 
Indicador lluminós de connexió 
Comandament lineal de brillantor 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixa, inclosos els cargols de fixació. 
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar. 
Control de la documentació tècnica subministrada. 
Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements 
que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions de projecte: 
Intercomunicadors (marca, model, especificacions) 
Central d'intercomunicadors (marca, model, especificacions) 
Altaveus (si n'hi ha) (marca, model, especificacions) 
Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig) 
Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes 
les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
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BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
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BQ1 -  BANCS 
 
BQ11 -  BANCS DE FUSTA 
 
BQ117311 -  BANCS DE FUSTA 
 
BQ117311MOD - Cadira model BOSTON de SANTA&COLE de 0,60 m de llargada 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR34 -  ESMENES BIOLÒGIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR341110,BR341150. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics  
- Bioactivador microbià  
 
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:  
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu orgànica de 
turba negre.  
Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22%  
Contingut de microorganismes:  2800 milions/g  
Contingut de matèria orgànica:  30%  
Grandària màxima:  2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats i precintats.  
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus d'humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
0 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
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BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR44422D,BR43H42D,BR4BYMOD2,BR4BYMOD1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
- Barreges de cespitoses  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb l'arrel nua  
- Amb pa de terra  
- En esqueix  
- En barreja  
- En pa d'herba  
 
ARBRES PLANIFOLIS, CONÍFERES, PALMERES, ARBUSTS I PLANTES:  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de 
reconeguda solvència.  
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada.  
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional.  
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de correspondre a 
l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat.  
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva 
part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.  
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta.  
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures.  
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a 
l'espècie i mida de l'arbre.  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.  
 
CONÍFERES I RESINOSES:  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base.  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, 
han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de 
tenir una temperatura temperada.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm  
 
ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a 
l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçaria del pa de terra:  
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- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7  
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.  
 
PALMERES I PALMIFORMES:  
L'estipe ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.  
La Palmera i la Washingtonia han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser 
de 25 cm.  
Distància entre l'estípit i el interior del contenidor:  > 25 cm  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 5 mm  
 
CESPITOSES:  
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF.  
Les cespitoses de qualitat alta han d'estar constituïdes per varietats de fulles fines, denses i que exigeixen un 
manteniment alt.  
Les cespitoses de qualitat normal han d'estar constituïdes per varietats rústiques i resistents al trepig mecànic.  
 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  
Les llavors s'han d'adquirir en un centre acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència.  
La barreja de llavors ha de ser de puresa superior al 90% del seu pes i de poder germinatiu no inferior al 80%.  
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  
No ha de tenir símptomes de malaties criptogàmiques, ni d'atacs d'insectes o d'animals rosegadors.  
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades.  
Les barreges de llavors, pel que fa referència a varietats i quantitat de sembra, han de determinar-se, segons l'ús i 
finalitat a que es vulguin destinar, d'acord amb la DT.  
 
CESPITOSES EN PA D'HERBA O ESQUEIX:  
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 mesos i amb pa 
de terra de gruix suficient pel tipus i grandària de l'herbàcia.  
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de 
reconeguda solvència.  
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva 
part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.  
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no han de tenir zones 
sense vegetació.  
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm  
Subministrament per plaques:  
- Dimensions:  >= 30x30 cm  
Subministrament en rotlles:  
- Amplària:  >= 40 cm  
- Llargària:  <= 250 cm  
Toleràncies:  
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la part aèria.  
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència d'arrels 
secundàries.  
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el transport i 
subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats nebulitzadores.  
S'ha de subministrar acompanyada de:  
- La guia fitosanitària corresponent  
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta  
- Procedència comercial del material vegetal  
- Assenyalada la part nord de la planta al viver  
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SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la planta.  
En qualsevol cas, el volum mínim del contenidor ha de ser de 2 litres.  
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació.  
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra.  
Volum mínim del contenidor:  
+------------------------------------------+  
¦ Perímetre ¦ Arbres fulla ¦ Arbres fulla  ¦ 
¦   (cm)    ¦    caduca    ¦  persistent   ¦ 
¦-----------¦--------------¦---------------¦ 
¦    6-8    ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦    8-10   ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦   10-12   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   12-14   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   14-16   ¦     35 l     ¦     25 l      ¦ 
¦   16-18   ¦     35 l     ¦     35 l      ¦ 
¦   18-20   ¦     50 l     ¦     50 l      ¦ 
¦   20-25   ¦     50 l     ¦     80 l      ¦ 
+------------------------------------------+  
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a la seva part 
aèria.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix armat.  
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte.  
 
SUBMINISTRAMENT EN BARREJA DE LLAVORS:  
En sacs o caixes.  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Gènere, espècie i varietat  
- Qualitat i poder germinatiu  
- Nom del subministrador  
- Data de caducitat  
 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX O PA D'HERBA NO SUBMINISTRAT EN ROTLLES:  
Amb la base de terra adequada per al tipus i la mida de la gleva. Si les condicions atmosfèriques o de transport són 
molt desfavorables s'han de protegir les parts aèries i radicals.  
 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA EN ROTLLE:  
En rotlles sobre palets. S'han de descarregar a la zona a cobrir i han de posar-se el mateix dia.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat 
general.  
 
CONÍFERES I RESINOSES:  
*NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses.  
 
PALMERES:  
*NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.  
 
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de 
fulla caduca.  
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ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de 
fulla perenne.  
 
ARBUSTS:  
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.  
 
ENFILADISSES:  
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.  
 
CESPITOSES:  
*NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes.  
7 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BRB -  MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BRB5P6A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pedra natural per a la formació de rocalles.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pedra granítica  
- Pedra calcària  
- Pedra porfírica  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La pedra massissa o foradada ha de provenir de pedrera.  
Ha de provenir de roques dures i sense porus.  
El granulat ha de ser resistent i de granulometria uniforme. No ha de contenir argila, brutícia, o d'altres matèries 
estranyes que puguin alterar les seves condicions.  
No ha de tenir esquerdes que puguin produir el trencament de la pedra, o zones meteoritzades.  
No s'ha de descompondre per efecte dels agents climatològics.  
Ha de complir la granulometria requerida per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
8 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A8B1,D070A4D1,D0701641. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A  
- Ciments de ram de paleta MC  
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1  
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5  
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
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D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades 
a l'obra.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions 
d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres, malles o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar 
les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  
- Ganxos, patilles i ganxos en U:  
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D  
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el 
formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  
+--------------------------------------------  
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de 
complir:  
- No han d'aparèixer principis de fissuració.  
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
En malles electrosoldades el doblegat s'ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del nus o punt de soldadura 
més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de ser >= 20 D.  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits 
següents:  
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5%  
- Alçària de la corruga:    
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm  
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades:  
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm  
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  
     (on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols:  
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm  
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  
     (on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les 
barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no 
malmetre el formigó amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en 
l'article 69.2.2 de la EHE-08.  
El tallat de barres, malles o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall 
automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat 
per la DF.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, 
com ara retalls i lligaments.  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament 
acceptat per la DF.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, 
com ara retalls i lligaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
n 
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1 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
 
13 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
135 -  FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
135C -  LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
135C5MD1. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó armat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat 
Mur de contenció de formigó armat 
Llosa de fonaments de formigó armat 
Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Neteja i preparació del pla de recolzament 
Col·locació dels separadors 
Muntatge i col·locació de l'armadura 
Subjecció dels elements que formen l'armadura 
Neteja del fons de l'encofrat 
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
Tapat dels junts entre peces 
Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
Aplomat i anivellament de l'encofrat 
Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Humectació de l'encofrat 
Abocada de formigó 
Compactació del formigó mitjançant vibratge 
Reglejat i anivellament de la cara superior 
Cura del formigó 
Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en condicions de 
suportar els esforços 
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CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la 
durabilitat del element. 
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les 
esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte 
exterior. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la 
barra solapada més gran. 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08: 
Elements formigó armat: 
En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 
En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 
En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 
Elements formigó pretensat: 
En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 
En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
Dimensions en planta: 
Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
Secció transversal (D:dimensió considerada): 
En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
Distància entre junts: ± 200 mm 
Amplària dels junts: ± 5 mm 
Desviació de la vertical (H alçària del mur): 
H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
Gruix (e): 
e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 
Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la 
unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que 
oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació. 
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, 
l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
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Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat, abans de formigonar. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre 
durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària 
per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta 
contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva. 
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà en compte les 
deformacions d'encofrats. 
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin disgregacions. S'ha 
d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ: 
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT. 
No inclou cap operació de moviment de terres. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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14 -  ESTRUCTURES 
 
14E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
14E2 -  PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
14E229E5. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila 
expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment 
blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. Inclou la col·locació de l'armadura de reforç amb barrers 
corrugades d'acer i el massissat amb formigó de traves i brancals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Replanteig de les parets 
Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 
Col·locació de l'armadura de reforç 
Massissat de la paret amb formigó 
Repàs dels junts i neteja del parament 
Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
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La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en 
especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció 
de les classes d'exposició. 
S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb junts estructurals. 
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un 
pilar del terra al sostre. 
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris 
fixats per la DF. 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser 
com a mínim 65 mm. 
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest 
quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la 
DT. 
Gruix dels junts: 
Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
Alçària de morter:  Gruix de la peça 
Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 
Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
Distància entre obertures:  ± 20 mm 
Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
Gruix dels junts: ± 2 mm 
Aplomat en una planta: ± 20 mm 
Aplomat total:  ± 50 mm 
Axialitat:  ± 20 mm 
Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 
Gruix: 
Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
Altres fàbriques:  ± 25 mm 
ARMADURES: 
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies 
perjudicials. 
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El 
nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el 
moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
FORMIGONAMENT: 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat. 
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats. 
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, 
s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant. 
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no 
absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec. 
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de 
quedar compactat i sense buits dins de les peces. 
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient. 
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els 
materials. 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables 
(temperatura alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, 
de l'execució de l'obra o d'altres. 
ARMADURES: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
FORMIGONAMENT: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de 
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: 
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en 
el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, 
si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts: 
Humitat dels blocs 
Col·locació 
Obertures 
Travat 
Junts de control 
Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades 
per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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2 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'URBANITZACIÓ 
 
23 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
235 -  FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
2351MOD1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA EXECUTATS 
 
Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó armat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat  
- Mur de contenció de formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament  
- Col·locació dels separadors  
- Muntatge i col·locació de l'armadura  
- Subjecció dels elements que formen l'armadura  
- Neteja del fons de l'encofrat  
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat  
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant  
- Tapat dels junts entre peces  
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament  
- Aplomat i anivellament de l'encofrat  
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
- Humectació de l'encofrat  
- Abocada de formigó  
- Compactació del formigó mitjançant vibratge  
- Reglejat i anivellament de la cara superior  
- Cura del formigó  
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst  
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en condicions de 
suportar els esforços  
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la 
durabilitat del element.  
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les 
esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte 
exterior.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la 
barra solapada més gran.  
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE-08:  
- Elements formigó armat:  
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm  
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm  
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm  
     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm  
- Elements formigó pretensat:  



 
PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D'ESBARJO DE L'ESCOLA PILARÍN BAYÉS 
MEMÒRIA VALORADA. Novembre 2019 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 
 Pàgina:  116 
 

     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm  
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 
ENCEPS, RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm  
- Dimensions en planta:  
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm  
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm  
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm  
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  
- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)  
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm  
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm  
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m  
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  
 
MURS DE CONTENCIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre junts: ± 200 mm  
- Amplària dels junts: ± 5 mm  
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):  
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm  
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  
- Gruix (e):  
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm  
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm  
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm  
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la 
unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que 
oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, 
l'aplomat i la solidesa del conjunt.  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre 
durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària 
per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta 
contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva.  
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà en compte les 
deformacions d'encofrats.  
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin disgregacions. S'ha 
d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements.  
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L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FONAMENT EN RASA, MUR DE CONTENCIÓ:  
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.  
No inclou cap operació de moviment de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
n 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E21 -  ENDERROCS 
 
E213 -  ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2131343,E2135123,E2135343. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o 
mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat les eines de demolició següents: 
Mitjans manuals 
Martell picador 
Martell trencador sobre retroexcavadora 
S'han considerat els materials següents: 
Maçoneria 
Obra ceràmica 
Formigó en massa 
Formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació de la zona de treball 
Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
Tall d'armadures i elements metàl·lics 
Trossejament i apilada de la runa 
Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on 
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s'ha d'especificar, com a mínim: 
Mètode d'enderroc i fases 
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
Cronograma dels treballs 
Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al 
mateix nivell. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 
FONAMENTS: 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
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E3 -  FONAMENTS 
 
E3C -  LLOSES 
 
E3C5 -  FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3C515C4. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, armado, para pretensar, hormigón 
autocompactante y hormigón ligero, de central o elaborado en la obra en planta dosificadora, que cumpla las 
prescripciones dela norma EHE, vertido directamente desde camión, con bomba o con cubilote, y operaciones 
auxiliares relacionadas con el hormigonado y el curado del hormigón. 
Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar: 
Losas de cimentación 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Hormigonado: 
Preparación de la zona de trabajo 
Humectación del encofrado 
Vertido del hormigón 
Compactación del hormigón mediante vibrado, en su caso 
Curado del hormigón 
CONDICIONES GENERALES: 
En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma EHE-08, en especial las que 
hacen referencia la durabilidad del hormigón y las armadura (art.8.2 y 37 de la EHE-08) en función de las clases de 
exposición. 
El hormigón estructural debe de fabricarse en centrales específicas 
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. 
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT. 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado 
ni de otros. 
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. 
Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, manchas, o elementos 
adheridos. 
En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro de la masa de hormigón sin 
que se toquen entre ellas. 
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08 
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de la norma EHE-08. 
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en la UNE 36831. 
No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación de medianeras, huecos de 
ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice explícitamente la DF. 
LOSAS DE CIMENTACIÓN: 
Tolerancias de ejecución: 
Replanteo parcial de ejes: ± 20 mm 
Replanteo total de ejes: ± 50 mm 
Horizontalidad: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
Niveles: ± 20 mm 
Dimensiones en planta del elemento:  ± 30 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
HORMIGONADO: 
Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente la parte afectada. 
La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C. 
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C. 
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá cuando se prevea que 
durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere 
precauciones explícitas y la autorización de la DF En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la 
obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida. 
Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua del hormigón. 
No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón. 
No se procederá al hormigonado hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado las armaduras en posición 
definitiva. 
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. En caso de considerar los 
defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la reparación. 
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que permita una compactación 
completa de la masa. 
Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la DF aprobará la instalación de bombeo previamente al 
hormigonado. 
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a menos que la DF lo 
crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado. 
No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles entre ellos. 
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones. 
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la consistencia de la mezcla y de 
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manera que se eliminen huecos y evite la segregación. 
Se debe garantizar que durante el vertido y compactado del hormigón no se producen desplazamientos de la 
armadura. 
La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede atrapado y asiente el hormigón. 
Se vibrará enérgicamente. 
El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la continuación de los trabajos, 
en la forma que se proponga, será aprobada por la DF. 
En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada. 
Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la junta. 
Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 
descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos corrosivos. 
Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitando encharcar la junta 
Se pueden  utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución de juntas siempre que se 
justifique y se supervise por la DF. 
Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación. 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá asegurarse el mantenimiento de la 
humedad del mismo mediante el curado y de acuerdo con la EHE-08. 
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento. 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del vibrador utilizado. Se 
vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan disgregaciones. 
Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en los paramentos. 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANTE: 
No es necesario la compactación del hormigón. 
LOSAS DE CIMENTACIÓN: 
El vertido del hormigón se iniciará en los extremos y avanzará en toda la altura del elemento. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
HORMIGONADO: 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas modificaciones y singularidades 
aceptadas previa y expresamente por la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
Aprobación del plan de hormigonado presentado por el contratista 
Inspección visual de todas las excavaciones antes de la colocación de las armaduras, con observación del estado 
de limpieza y entrada de agua en todo el recinto. 
Toma de coordenadas y cotas de todas las unidades de obra antes del hormigonado. 
Observación de la superficie sobre la que debe extenderse el hormigón y de las condiciones del encofrado. 
Medida de las dimensiones de todas las unidades estructurales de obra, entre los encofrados, antes de hormigonar. 
Verificación de la correcta disposición del armado y de las medidas constructivas para evitar movimientos del 
armado durante el hormigonado. 
Inspección del proceso de hormigonado con control, de entre otros aspectos, de la temperatura y condiciones 
ambientales. 
Control del desencofrado y del proceso y condiciones de curado. 
Toma de coordenadas y cotas de los puntos que deban recibir prefabricados, después del hormigonado. 
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del capítulo 17 de la Instrucción EHE-08. 
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se podrá iniciar el hormigonado de un elemento sin la correspondiente aprobación de la DF. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
Inspección visual de la unidad finalizada y control de las condiciones geométricas de acabado, según el artículo 
100. Control del elemento construido de la EHE-08. 
Ensayos de información complementaria. 
De las estructuras  proyectadas y construidas de acuerdo a la Instrucción EHE-08, en las que los materiales y la 
ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan 
someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los siguientes supuestos: 
Cuando así lo dispongan las Instrucciones, reglamentos específicos de un tipo de estructura o el pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 
Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reune ciertas 
condiciones específicas. En este caso el pliego de prescripciones técnicas particulares establecerá los ensayos 
oportunos que se han de realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y la manera de interpretar los 
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resultados. 
Cuando a juicio de la Dirección Facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o 
durabilidad de la estructura. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del capítulo 17 de la Instrucción EHE-08. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Si se aprecian deficiencias importantes en el elemento construido, la DF podrá encargar ensayos de información 
complementaria (testigos, ultrasonidos, esclerómetro) sobre el hormigón endurecido, con el fin de tener 
conocimiento de las condiciones de resistencia conseguidas u otras características del elemento hormigonado. 
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E3 -  FONAMENTS 
 
E3C -  LLOSES 
 
E3CB -  ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3CB3000. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla electrosoldada de acero o conjunto 
de barras y/o malla de acero, en formación de armadura pasiva de elementos estructurales de hormigón, en la 
excavación, en el encofrado o ancladas a elementos de hormigón existentes, o soldadas a perfiles laminados de 
acero. 
Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos: 
Cimientos 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Preparación de la zona de trabajo 
Corte y doblado de la armadura 
Limpieza de las armaduras 
Limpieza del fondo del encofrado 
Colocación de los separadores 
Montaje y colocación de la armadura 
Sujeción de los elementos que forman la armadura 
Sujeción de la armadura al encofrado 
CONDICIONES GENERALES: 
Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las indicaciones de la EHE y la UNE 
36831. 
Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas en la DT. El número de 
barras no será nunca inferior al especificado en la DT. 
Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas. 
Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni otras sustancias que puedan 
perjudicar al acero, al hormigón o a la adherencia entre ellos. 
La disposición de las armaduras permitirán un correcto hormigonado de la pieza, de manera que todas las barras 
queden envueltas por el hormigón. 
En barras situadas por capas, la separación entre éstas deberá permitir el paso de un vibrador interno. 
La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95,5% de la sección nominal. 
Los empalmes entre barras deben garantizar la transmisión de fuerzas de una barra a la siguiente, sin que se 
produzcan lesiones en el hormigón próximo a la zona de empalme. 
No habrá más empalmes de los que consten en la DT o autorice la DF. 
Los empalmes deben quedar alejados de las zonas donde la armadura trabaje a su máxima carga. 
Los empalmes se harán por solape o por soldadura. 
Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren que garantizan de forma 
permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de las dos barras que se unen y que el 
movimiento relativo entre ellas no sea superior a 0,1 mm. 
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El armado de la ferralla se realizará mediante atado con alambre o por aplicación de soldadura no resistente.  La 
disposición de los puntos de atado cumplirá lo especificado en el apartado 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistente, cumplirá lo especificado en el artículo EHE 69.4.3.2 y siguiendo los procedimientos 
establecidos en la UNE 36832. 
La realización de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición en la pieza, la longitud de los 
solapes y la posición de los diferentes empalmes en barras próximas, ha de seguir las prescripciones de la EHE, en el 
artículo 69.5.2. 
En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas. 
Los empalmes por soldadura se harán siguiendo las prescripciones del artículo 69.5.2.5 de la EHE con los 
procedimientos descritos en la UNE 36832. 
No se dispondrán empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la armadura. 
Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimiento epoxídicos. 
Los empalmes mediante dispositivos mecánicos de unión se realizarán según las especificaciones de la DT y las 
indicaciones del fabricante, en cualquier caso, se cumplirá lo especificado en el artículo 69.5.2.6 de la EHE. 
Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su posición durante el vertido y la 
compactación del hormigón. 
Los estribos de pilares o vigas se unirán a las barras principales mediante un atado simple u otro procedimiento 
idóneo. En ningún caso se hará con puntos de soldadura cuando la armadura esté dentro de los encofrados. 
Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos. 
La DF aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado. 
Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no será inferior, en ningún punto, 
a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la norma EHE, en función de la clase de exposición ambiental a 
que se someterá el hormigón armado, según el que indica el artículo 8.2.1. de la misma norma. 
Los sistemas auxiliares para el armado de la pieza formados por barras o alambres, aunque no formen parte de la 
armadura, cumplirán los recubrimientos mínimos, con el fin de garantizar la durabilidad de la pieza. 
Distancia libre armadura  paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo 
(donde: D: diámetro armadura principal o diámetro equivalente) 
Recubrimiento en piezas hormigonadas contra el terreno:  >= 70 mm 
Distancia libre barra doblada - paramento:  >= 2 D 
La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la forma, posición en la pieza y 
longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones de la EHE, artículo 69.5.1. 
Tolerancias de ejecución: 
Longitud solape:  - 0 mm, + 50 mm 
Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Posición: 
En series de barras paralelas:  ± 50 mm 
En estribos y cercos:  ± b/12 mm 
(donde b es el lado menor de la sección del elemento) 
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en la UNE 36831. 
BARRAS CORRUGADAS: 
Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y cuatro en el caso de piezas 
comprimidas, hormigonadas en posición vertical y donde no sea necesario realizar empalmes en las armaduras. 
El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. (donde diámetro equivalente es el de la 
sección circular equivalente a la suma de las secciones de las barras que forman el grupo). 
No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento. 
Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 69.5.2.3 de la EHE. 
Se prohíbe el empalme por solapa en grupos de cuatro barras. 
En la zona de solapo deberán disponerse armaduras transversales con sección igual o superior a la sección de la 
mayor barra solapada. 
Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: >= D máximo, >= 1,25 árido máximo, 
>= 20 mm 
Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la armadura: >= longitud básica 
de anclaje (Lb) 
Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D 
Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape: <= 4 D, >= D máximo, >= 20 mm, >= 1,25 árido máximo 
Longitud solape: a x Lb neta: 
(donde: a coeficiente indicado en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalme por solapa de mallas electrosoldadas ha de cumplir lo especificado en el artículo 69.5.2.4 de la EHE. 
Longitud de solape en mallas acopladas: a x Lb neta: 
Cumplirá, como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm 
(donde: a es el coeficiente de la tabla 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la tabla 69.5.1.4 de la EHE) 
Longitud de solape en mallas superpuestas: 
Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
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Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONES GENERALES: 
El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante dobladoras mecánicas y a velocidad 
constante, con la ayuda de un mandril, de forma que se garantice una curvatura constante en toda la zona. 
No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán. 
Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán fisuras ni filtraciones en el 
hormigón. La disposición de los separadores se realizará según las prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08 
Los separadores estarán específicamente diseñados para este fin y cumplirán lo especificado en el artículo 37.2.5 
de la EHE. Se prohíbe el uso de madera o cualquier material residual de construcción (ladrillo, hormigón, etc.). Si han 
de quedar vistos no pueden ser metálicos. 
En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 36832 y las ejecutarán operarios 
cualificados de acuerdo con la normativa vigente. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BARRAS CORRUGADAS: 
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios siguientes: 
El peso unitario para su cálculo será el teórico 
Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la DF. 
El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra+empalmes) 
El incremento de medición correspondiente a los recortes está incorporado al precio de la unidad de obra como 
incremento en el rendimiento (1,05 kg de barra de acero por kg de barra ferrallada, dentro del elemento auxiliar) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. 
Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a recortes y empalmes. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
Recepción y aprobación del informe de despiece por parte del contratista. 
Inspección antes del hormigonado de todas las unidades de obra estructurales con observación de los siguientes 
puntos: 
Tipo, diámetro, longitud y disposición de las barras y mallas colocadas. 
Rectitud. 
Ataduras entre las barras. 
Rigidez del conjunto. 
Limpieza de los elementos. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Básicamente el control de la ejecución está confiado a la inspección visual de las personas que lo ejercen, con lo 
cual su buen sentido, conocimientos técnicos y experiencia son fundamentales para conseguir el nivel de calidad 
previsto. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Desautorización del hormigonado hasta que no se tomen las medidas de corrección adecuadas. 
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E3 -  FONAMENTS 
 
E3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
E3Z1 -  CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3Z112R1. 
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Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de 
fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
Situació dels punts de referència dels nivells 
Abocada i estesa del formigó 
Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
Gruix de la capa: - 30 mm 
Nivell: +20 / - 50 mm 
Planor:  ± 16 mm/2 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de 
passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, 
i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores 
següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 
Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 
Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 
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E4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
E4E2 -  PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
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E4E2561L. 
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Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Ejecución de paredes estructurales portantes o de arriostramiento, formadas con bloques de mortero de cemento o 
de arcilla expandida premoldeados, huecos o macizos, colocados con mortero de cemento, mortero mixto o 
mortero de cemento blanco y arena de mármol, para quedar vistas o para revestir. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Replanteo de las paredes 
Colocado y aplomado de las miras de referencia en las esquinas 
Marcado de las hileras en las miras y extendido de los hilos 
Colocación de plomadas en aristas y voladizos 
Colocación de bloques humedeciendo la superficie de contacto con el mortero 
Repaso de las juntas y limpieza del paramento 
Protección de la estabilidad del muro frente a las acciones horizontales 
Protección de la obra ejecutada de la lluvia, las heladas y las temperaturas elevadas 
Protección de la obra de fábrica de golpes, rozaduras y de salpicadas de mortero 
CONDICIONES GENERALES: 
La pared será estable, resistente y estará aplomada. 
En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en el artículo 3 de la norma DB-SE-F, en 
especial las que ser refieren a la durabilidad de los componentes: piezas, morteros y armaduras, en su caso, en 
función de las clases de exposición. 
Las hiladas serán horizontales. 
Las piezas estarán colocadas a rompejuntas. 
Las juntas estarán llenas de mortero. 
Para la realización de todas las singularidades, las juntas coincidirán con el modulado general. 
La pared estará trabada en los encuentros con otras paredes. 
En las esquinas y encuentros con otras paredes, el solapo de las piezas no será menor que su tizón. 
Si el encuentro con otras paredes es articulado, la unión se hará por medio de elementos auxiliares, de acuerdo 
con los criterios fijados por la DF. 
Las aberturas tendrán un dintel resistente. 
El coronamiento de antepechos se hará con piezas dintel llenas de hormigón y armadas. 
Las jambas y las piezas que forman las juntas de control estarán enteras, llenas de hormigón y armadas, formando 
un pilar del suelo al techo. 
El apoyo del forjado en la pared será suficiente para transmitirle todos los esfuerzos y nunca menor de 65 mm. 
Habrá las juntas de dilatación necesarias para permitir los movimientos del elemento sin que éste sufra daños. La 
forma, disposición y dimensiones de la junta, cumplirá lo especificado en la DT. 
Las regatas, en su caso, cumplirán lo especificado en el pliego de condiciones correspondiente. 
En muros de espesor < 200 mm, el rehundido de las juntas, en su caso, tendrá una profundidad <= 5 mm. 
Espesor de las juntas: 
Mortero ordinario o ligero (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
Mortero de junta delgada (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Solape de la pieza en una hilada:  >= 0,4 x espesor de la pieza, >= 40 mm 
Macizado de la junta vertical: 
Altura de mortero:  Grueso de la pieza 
Profundidad de mortero:  >= 0,4 x tizón de la pieza 
Apoyo de cargas puntuales:  >= 100 mm 
Tolerancias de ejecución: 
El elemento ejecutado cumplirá las tolerancias definidas en la DT o en su defecto, las siguientes: 
Replanteo de ejes parciales: ± 10 mm 
Replanteo de ejes extremos: ± 20 mm 
Distancia entre huecos:  ± 20 mm 
Altura: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
Espesor de las juntas: ± 2 mm 
Aplomado en una planta: ± 20 mm 
Aplomado en total:  ± 50 mm 
Axialidad:  ± 20 mm 
Planeidad de los paramentos en 1 m:  ± 5 mm 
Planeidad de los paramentos en 10 m:  ± 20 mm 
Espesor: 
Aparejo al soga o tizón:  + 5% 
Otros aparejos:  ± 25 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. Si se sobrepasan estos 
límites se revisará la obra ejecutada las 48 h previas y se derribarán las partes afectadas. 
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Con viento superior a 50 km/h se suspenderán los trabajos y se asegurarán las partes realizadas. 
La obra se levantará, si es posible, por hiladas enteras. 
Se humedecerá la zona de la junta del bloque a colocar. No se humedecerá si el bloque contiene aditivo 
hidrofugante. 
Las piezas que se rellenan de hormigón tendrán la humedad necesaria antes del vertido, para no absorber el agua 
del hormigón. Si el bloque contiene aditivo hidrofugante, estará seco. 
Las piezas se colocarán a restregón sobre un lecho de mortero, siempre que la dimensión de la pieza lo permita, 
hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel 
No se moverán las piezas una vez colocadas. Para corregir su posición se sacará la pieza y el mortero y se volverá a 
colocar. 
El hormigón de jambas, de juntas de control y de encuentros de paredes, se verterá por tongadas y quedará 
compactado y sin huecos dentro de las piezas. 
En el momento del vertido, la fábrica tendrá la resistencia necesaria para soportar la presión del hormigón fresco. 
Se protegerá la obra ejecutada de las acciones físicas o climáticas, hasta que haya alcanzado la resistencia 
suficiente. 
Cuando se interrumpe la ejecución, se protegerá la coronación de los muros para evitar la acción del agua de 
lluvia sobre los materiales. 
Durante el fraguado se mantendrá la humedad del elemento, principalmente en condiciones climáticas 
desfavorables (altas temperaturas, viento fuerte, etc.). 
Se acodalarán provisionalmente los elementos que quedan temporalmente inestables, sometidos a las acciones del 
viento, de la ejecución de la obra u otras. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a 
aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes: 
Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los 
retornos, como las jambas. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos 
paramentos. 
Incluyen la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, en lo que hace referencia a 
jambas y antepechos, utilizando, si es necesario, materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la 
unidad. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Comprobación del replanteo de la planta y del alzado de los cerramientos. 
Inspección antes, durante y después de la ejecución de las paredes de carga de bloques de los siguientes puntos: 
Humedad de los bloques 
Colocación 
Aberturas 
Travado 
Juntas de control 
Toma de coordenadas y cuotas de todas las paredes antes de entrar en carga. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Inspección visual de la unidad acabada. 
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
En la unidad acabada se realizarán, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en proyecto y/o 
ordenadas por DF conjuntamente con las exigidas por la normativa vigente. 
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de levantar el muro. 
No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los defectos de ejecución. 
Suspensión de los trabajos y corrección de las desviaciones observadas a cargo del Contratista. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 
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E4 -  ESTRUCTURES 



 
PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D'ESBARJO DE L'ESCOLA PILARÍN BAYÉS 
MEMÒRIA VALORADA. Novembre 2019 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 
 Pàgina:  127 
 

 
E4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
E4EZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4EZ3000,E4EZQ024. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Macizado de estructuras de obra de fábrica de bloques de mortero de cemento o de arcilla expandida, y 
armaduras para el refuerzo de estructuras de fábrica de bloques de mortero de cemento, de arcilla expandida o 
de bloques de cerámica de arcilla aligerada. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
Montaje y colocación de la armadura de refuerzo de paredes de bloque de mortero de cemento, de arcilla 
expandida o de bloques de cerámica aligerada, formada por barras corrugadas, colocadas en el interior de los 
bloques o en las juntas horizontales 
Hormigonado de la fábrica de bloques, con hormigón de central o elaborado en la obra y colocado 
manualmente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
En el caso de armaduras: 
Preparación de la zona de trabajo 
Cortado y doblado de la armadura 
Limpieza de las armaduras 
Colocación de los separadores 
Montaje y colocación de la armadura 
Sujeción de los elementos que forman la armadura 
En el caso de hormigonado: 
Preparación de la zona de trabajo 
Humectación del encofrado 
Vertido del hormigón 
Compactación del hormigón mediante vibrado 
Curado del hormigón 
Protección de la pared de cualquier acción mecánica no prevista en cálculo 
ARMADURAS: 
Las armaduras colocadas estarán limpias, libres de óxidos no adherentes, pinturas, grasas y otras sustancias 
perjudiciales. 
Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas en la DT. El número de 
barras no será nunca inferior al especificado en la DT. 
Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas. 
El recubrimiento de protección, en su caso, será continuo y uniforme en toda la armadura. 
No habrá más empalmes de los que consten en la DT o autorice la DF. 
El anclaje puede ser por prolongación recta, gancho, patilla u horquilla. 
No se emplearán anclajes por prolongación recta o por patilla en barras lisas de diámetro > 8 mm. 
No se emplearán anclajes por gancho, patilla u horquilla en barras sometidas a esfuerzos de compresión. 
Los anclajes de las barras de la armadura al hormigón (forma, disposición dentro de la pieza, longitud, etc.), 
cumplirán lo especificado en el artículo 7.5.2 del DB-SE-F. 
Diámetro nominal de les barras:  >= 6 mm 
Distancia libre entre dos armaduras solapadas:  >= 2D, >= 20 mm 
Distancia libre entre armaduras adyacentes paralelas:  >= tamaño máximo del árido + 5 mm; >= D máximo; >= 10 
mm 
Espesor del recubrimiento de la armadura:  >= 20 mm, >= D 
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en la UNE 36831. 
HORMIGONADO: 
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. 
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT. 
Al compactar el hormigón quedarán completamente llenos todos los huecos. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
ARMADURAS: 
El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante dobladoras mecánicas y a velocidad 
constante, con la ayuda de un mandril, de forma que se garantice una curvatura constante en toda la zona. 
Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para garantizar el recubrimiento mínimo. 
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Las armaduras se sujetaran entre ellas, cuando sea necesario, con el fin de garantizar que mantengan la posición 
durante la colocación del mortero u hormigón. 
HORMIGONADO: 
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá cuando se prevea que 
durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere 
precauciones explícitas y la autorización de la DF En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la 
obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida. 
La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C. 
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C. 
La zona a hormigonar estará limpia, sin restos de mortero o escombro. 
En el momento del vertido, la fábrica tendrá la resistencia necesaria para soportar la presión del hormigón fresco. 
La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del vibrador utilizado. Se 
vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan disgregaciones. 
Se verterá en los huecos o en el canal formado por las piezas. 
Tendrá la docilidad suficiente para rellenar completamente los huecos en que se vierta y sin segregaciones. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ARMADURAS: 
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios siguientes: 
El peso unitario para su cálculo será el teórico 
Para poder utilizar un valor diferente del teórico, se precisa la aceptación expresa de la DF 
HORMIGONADO: 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E618 -  PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E618451K. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug, col·locats amb 
morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una o dues cares vistes 
Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista 
Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes 
Formació de pilar amb blocs encadellats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Replanteig 
Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
Col·locació de les peces 
Repàs dels junts i neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
No pot ser estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte. 
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 
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Gruix dels junts: 
Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig d'eixos parcials: 
Pilar: ± 20 mm 
Paredó o paret: ± 10 mm 
Replanteig d'eixos extrems: 
Pilar: ± 40 mm 
Paredó o paret: ± 20 mm 
Planor: 
Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
Horitzontalitat de les filades: 
Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 
Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
Gruix dels junts: 
Horitzontals:  + 2 mm 
Verticals:  ± 2 mm 
Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
Distància entre obertures:  ± 20 mm 
PARET O PAREDÓ: 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc, si 
el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís. 
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no fixa cap altra 
condició. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm 
entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb 
la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h 
d'haver fet la paret. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través 
de la peça. 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements auxiliars, 
d'acord amb els criteris fixats per la DF. 
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. 
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar reblerts 
de formigó en tota l'alçària de la paret. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Gruix dels junts: 
Verticals:  0,6 cm 
Horitzontals:  <= 1,2 cm 
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT: 
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars. 
El pilar ha d'estar travat a la paret. 
Els blocs han d'estar reblerts de formigó. 
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes. 
Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm 
PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF 
no fixa cap altra condició. 
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si 



 
PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D'ESBARJO DE L'ESCOLA PILARÍN BAYÉS 
MEMÒRIA VALORADA. Novembre 2019 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 
 Pàgina:  130 
 

es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha 
d'humitejar. 
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè no 
absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar. 
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de 
quedar compactat i sense buits dintre de les peces. 
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PILAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
PARET O PAREDÓ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en 
el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, 
si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i 
modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en 
l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació. 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
Col·locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
Replanteig de les peces 
Control de col·locació de les peces. 
Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts: 
Humitat dels blocs 
Obertures 
Travat 
Junts de control 
Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 
Repàs dels junts i neteja del parament 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E8 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E811 -  ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E81135A4. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en 
paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de 
ciment ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 
Arrebossat esquerdejat 
Arrebossat a bona vista 
Arrebossat reglejat 
Formació d'arestes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arrebossat esquerdejat: 
Neteja i preparació de la superfície de suport 
Aplicació del revestiment 
Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 
Neteja i preparació de la superfície de suport 
Execució de les mestres 
Aplicació del revestiment 
Acabat de la superfície 
Cura del morter 
Repassos i neteja final 
Formació d'aresta: 
Neteja i preparació de la superfície de suport 
Execució de l'aresta 
Cura del morter 
ARREBOSSAT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no 
s'esquerdi. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Gruix de la capa: 
Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 
Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 
Arrebossat reglejat: 
Distància entre mestres:  <= 150 cm 
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 
Planor: 
Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
Acabat reglejat:  ± 3 mm 
Aplomat (parament vertical): 
Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
Nivell (parament horitzontal): 
Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 
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Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 
FORMACIÓ D'ARESTA: 
Ha de ser recta i contínua. 
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada. 
Toleràncies d'execució: 
Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 
50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de 
refer les parts afectades. 
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a 
l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
ARREBOSSAT: 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i 
voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la 
segona esquitxada sobre l'anterior. 
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 
ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin 
embrutat. 
FORMACIÓ D'ARESTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 
Neteja i preparació de la superfície de suport 
Control d'execució de les mestres 
Acabat de la superfície 
Repassos i neteja final 
Inspecció visual de la superfície acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Repassos i neteja final 
Inspecció visual de la superfície acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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E8 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E8B -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8B271E3,E8B11A05. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre o arbust:  
     - En contenidor  
     - Amb pa de terra  
     - Amb l'arrel nua  
- Plantes:  
     - En contenidor  
     - Amb l'arrel nua  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre o arbust:  
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal  
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar  
     - Plantació de l'espècie vegetal  
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada  
- Plantes:  
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar  
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar  
     - Plantació de l'espècie vegetal  
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada  
 
ARBRES I ARBUSTS:  
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense 
doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista.  
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver.  
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors.  
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han d'estar protegits amb les mesures 
adequades.  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escocell o del forat de plantació.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
 
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora del matí o a 
última de la tarda.  
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes 
o sòl excessivament mullat.  
 
ARBRES I ARBUSTS:  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per 
afavorir la meteorització del sòl.  
Dimensió mínima del clot de plantació  
- Arbres:  
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra  
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra  
- Arbusts:  
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm  
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra.  
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de 
dipositar les arrels.  
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans 
manuals.  
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat.  
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades.  
S'ha d'habilitar un escocell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de 
fondària.  
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar 
l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.  
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de 
plantació.  
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels 
quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre.  
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de 
plantació.  
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.  
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del 
pa de terra.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de 
tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.  
 
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.  
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les sanes i viables. La 
planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les 
de major diàmetre.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de 
plantació.  
E 
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E8 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E8B -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
E8B1 -  HIDROFUGATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8B11A05. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes 
aplicades en obra. 
S'han considerat els tractaments següents: 
Recobriment hidrofugant o hidrorrepelent aplicat sobre paraments verticals exteriors amb la finalitat d'incrementar 
la resistència del suport a la penetració de l'aigua. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrofugació o anticarbonatació de paraments: 
Neteja i preparació de la superfície a tractar 
Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector. 
Ha de tenir la dotació prevista. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu 
defecte, les especificades per la DF. 
HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS: 
No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer 
les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació. 
HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
Temperatures superiors a 35ºC 
Humitat relativa de l'aire superior a 85% 
No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats o amb rosada. 
S'han d'eliminar els elements de poca adherència i les incrustacions, mitjançant el raspallat. 
Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació penetrant i segelladora. 
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de ser compatible amb 
aquell. 
Si prèviament s'ha utilitzat un consolidant per tractar el parament, s'han de deixar passar quinze dies abans d'aplicar 
l'hidrofugant. 
Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar per tal de comprovar que l'hidrofugant 
escollit té el següent comportament: 
Redueix l'absorció d'aigua en més d'un 70% 
És compatibles amb el material sobre el que s'aplica 
Reversible 
Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos necessari 
No forma barreres de vapor 
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És transpirable en el sentit dintre-fóra i impermeable en el sentit fora-dintre 
No altera el color del material sobre el que s'aplica 
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E8 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E8K -  ESCOPIDORS 
 
E8K9 -  ESCOPIDORS DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8K9SH5M. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes 
(carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), 
col·locat amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Replanteig de l'element 
Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
Execució dels junts entre làmines 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat. 
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants. 
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa es 
prelacada. 
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 
Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes 
dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 
Verificació del replanteig 
Verificació dels suports 
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Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Geometria dels remats i de la façana 
Estanquitat dels junts 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
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EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAB -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
 
EABG -  PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS, COL·LOCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EABG9A62. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un 
funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats. 
S'han considerat els tipus següents: 
Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Replanteig 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
Muntatge de les fulles mòbils 
Eliminació dels rigiditzadors 
Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i 
salut establerts a la norma UNE 85103. 
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig:  ± 10 mm 
Nivell previst:  ± 5 mm 
Horitzontalitat:  ± 1 mm 
Aplomat:  ± 2 mm/m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual 
estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el 
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procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 
UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 
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EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAV -  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
 
EAVD -  PERSIANES DE GELOSIA DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAVDDAAA. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Persianes de llibret, persianes replegables horitzontalment i gelosies, col·locades sobre fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
Persianes de geloia de lamel·les fixes 
S'han considerat els materials següents: 
Alumini anoditzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Replanteig 
Fixació dels suports o ancoratges 
Muntatge de la persiana 
Col·locació de mecanismes de tancament i subjecció 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar ben aplomades, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà previstos. 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig:  ± 10 mm 
Nivell previst:  ± 5 mm 
Horitzontalitat:  ± 1 mm 
Pla previst de la persiana respecte a la paret:  ± 2 mm 
PERSIANES I GELOSIES PRACTICABLES: 
La persiana ha d'obrir i tancar correctament. 
PERSIANES GELOSIES FIXES: 
Han d'estar travades a l'obra amb ancoratges galvanitzats o altres fixacions, d'acord amb la DF, separats 60 cm 
com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció de la persiana contra impactes durant tot el 
procés constructiu. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Un cop col·locada s'ha de comprovar que el seu funcionament és correcte. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB1 -  BARANES 
 
EB12 -  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB12MOD1. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva 
posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl·lica: 
Replanteig 
Preparació de la base 
Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada 
per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que 
provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà 
aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de 
la de força ha de ser de: 
Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús 
pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar 
separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala. 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig:  ± 10 mm 
Horitzontalitat:  ± 5 mm 
Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o 
formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
Alçària:  ± 10 mm 
Separació entre muntants:  Nul·la 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han 
de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la 
seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
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La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància 
que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas 
defensas: Barandillas». 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels 
punts on es situaran els elements d'ancoratge. 
Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el 
suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, 
en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades 
per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB1 -  BARANES 
 
EB14 -  PASSAMANS PER A BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB14MOD1. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 
Ancorada a l'obra amb morter de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
Replanteig 
Fixació dels suports a la base 
Fixació del passamà als suports 
Col·locació amb morter: 
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Replanteig 
Formació dels caixetins d'ancoratge junt 
Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor 
CONDICIONS GENERALS: 
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT. 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig:  ± 10 mm 
Planor:  ± 5 mm 
Aplomat:  ± 5 mm/m 
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari. 
COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, protegits 
contra la corrosió. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre passamans. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d'instal·lació, i alhora, han de 
mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi definitivament fixat al suport. 
COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant amb què es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. Durant 
l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de les peces. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas 
defensas: Barandillas». 
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ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED7 -  CLAVEGUERONS 
 
ED7J -  CLAVEGUERONS AMB TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED7J7MD1. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
Penjat del sostre 
Al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Al fons de la rasa: 
Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
Replanteig de la conducció 
Col·locació dels elements de suport dels tubs 
Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
Execució de totes les unions necessàries 
Neteja de la canonada 
Prova d'estanqueitat d'acord amb empresa dissenyadora del sistema i DF. 
Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
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CONDICIONS GENERALS: 
El sistema ha d'estar instal·lat exactament d'acord amb el disseny del sistema d'evacuació sifònica que es 
determina mitjançant un sistema de càlcul en base a la pluviometria corresponent a l'àrea d'aplicació, on es té en 
compte la descàrrega d'aigua de pluja des de la bonera a nivell de coberta fins al punt final del sistema sifònic, es a 
dir, on es trenca l'acció sifònica. 
El tub ha de seguir les alineacions, els diàmetres, les fixacions, pendents i replanteig indicats en la DT, no s'admeten 
canvis que no hagin estat revisats per la DF amb els càlculs corresponents. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver 
un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les 
amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
Polietilè extruït: >= 5 cm 
Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
Polietilè extruït: >= 60 cm 
Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes 
a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, 
reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un 
pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 
condicions. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan 
es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i 
procedir de nou a fer la prova. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les indicacions de DT i 
d'acord amb la DF. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la 
rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal 
fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 
l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. 
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de 
les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a 
col·locar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a 
les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i 
es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 
determini la DF. 
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EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ7 -  DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
 
EJ71 -  DIPÒSITS PER A AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ711MOD. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Instal·lació de dipòsits cilíndrics o prismàtics de polièster reforçat o de polietilè d'alta densitat col·locats sobre 
bancada. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Col·locació del dipòsit 
Connexió d'aixetes de pas 
Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacuació 
Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'instal·lar a la part alta de l'immoble, en un lloc de fàcil accés, de manera que es pugui manipular. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser inferior a 3 m. 
El dipòsit ha d'ocupar la posició que l'hi correspongui dins de l'esquema de la instal·lació, tal i com s'especifica a la 
DT, o en el seu defecte la posició que indiqui la DF. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser inferior a 3 m. 
El desguàs superior no ha d'estar connectat directament a la xarxa d'evacuació, cal que quedi un espai accessible 
intermedi, per a verificar el pas de l'aigua. 
Les connexions amb els diferents conductes no han de tenir fuites. 
Abans i després del dipòsit s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
Posició:  ± 50 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
 
EP24 -  OBREPORTES ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP24MOD1. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Obreportes elèctrics encastats o fixats superficialment sobre el marc de la porta. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Connexió a la xarxa elèctrica del circuit 
Fixació de l'aparell al seu lloc previst 
Comprovació del correcte funcionament 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de col·locar encastat o superficialment al marc de la porta a l'alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell 
del pany. 
Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es 
reb. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha de realitzar seguint les 
indicacions del fabricant 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors 
respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 
Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de funcionament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de 
determinar la intensitat de la presa de mostres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha 
de substituir el material afectat. 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219MOD1,F2191305. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Demolició de l'element amb els mitjans adients  
- Trossejament i apilada de la runa  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on 
s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases  
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris  
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar  
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs  
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc  
- Cronograma dels treballs  
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells 
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 
expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75)  
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones.  
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
) 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F22113L2,F221AA20. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a esplanació del terreny  
- Excavació per a caixa de paviment  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics  
- Excavació de les terres  
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics  
- Protecció dels elements que s'han de conservar  
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa  
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació de roca amb morter expansiu:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació de les referències topogràfiques externes  
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert  



 
PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D'ESBARJO DE L'ESCOLA PILARÍN BAYÉS 
MEMÒRIA VALORADA. Novembre 2019 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 
 Pàgina:  147 
 

- Introducció del morter a les perforacions  
- Trossejat de les restes amb martell trencador  
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç 
de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), 
que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés 
de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, 
de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts 
amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.  
 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de problema de maniobra 
de màquines o camions.  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament 
definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de 
camions.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa 
compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador 
autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  
     - Trams rectes:  <= 12%  
     - Corbes:  <= 8%  
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua 
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dins de l'excavació.  
 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal 
evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
 
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del 
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives 
a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
A 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2226123,F222KA22. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb 
utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació  
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas  
- Excavació de les terres  
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la 
partida d'obra  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
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Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç 
de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini 
la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  
     - Trams rectes:  <= 12%  
     - Corbes:  <= 8%  
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans 
de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.  
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la 
capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent 
de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per 
tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins  
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada  
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir 
mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de 
l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en 
els talussos.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del 
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives 
a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75)  
*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del 
Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril  
2 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227A00F,F227T00F. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.  
S'han considerat els elements següents:  
- Sòl de rasa  
- Esplanada  
- Caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)  
- Situació dels punts topogràfics  
- Execució del repàs  
- Compactació de les terres, en el seu cas  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.  
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.  
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
† 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2285M00,F228FMOD,F228FMD1. 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos en zonas que por su reducida extensión, por precauciones 
especiales o por otros motivos, no permita el uso de la maquinaria con las que se ejecuta normalmente el terraplén.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Relleno y compactación de zanja con tierras  
- Relleno de zanjas con tuberías o instalaciones con arena natural o arena reciclada de residuos de la construcción 
o demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de estos residuos  



 
PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D'ESBARJO DE L'ESCOLA PILARÍN BAYÉS 
MEMÒRIA VALORADA. Novembre 2019 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 
 Pàgina:  152 
 

- Relleno de zanjas y pozos para drenajes, con gravas naturales o grava reciclada de residuos de la construcción o 
demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de estos residuos  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Situación de los puntos topográficos  
- Aportación del material en caso de gravas, zahorras, o áridos reciclados  
- Ejecución del relleno  
- Humectación o desecación, en caso necesario  
- Compactación de las tierras  
 
CONDICIONES GENERALES:  
Las zonas del relleno son las mismas que las definidas para el terraplén: Coronación, núcleo, espaldón y cimiento.  
Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante.  
El material de cada tongada tendrá las mismas características.  
El espesor de cada tongada será el adecuada para que, con los medios disponibles, se obtenga el grado de 
compactación exigido.  
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan los suelos 
adyacentes, en el mismo nivel.  
La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la DF, en función de los 
terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua.  
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.  
La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones.  
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto expresado como porcentaje 
sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado (UNE 103501).  
 
ZANJA:  
Tolerancias de ejecución:  
- Planeidad:  ± 20 mm/m  
- Niveles:  ± 30 mm  
 
ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS:  
El relleno estará formado por dos zonas:  
- La zona baja de una altura de 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo  
- La zona alta, el resto de la zanja  
El material de la zona baja estará exento de materia orgánica. El material de la zona alta será de forma que no 
produzca daños a la tubería instalada.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0°C en el caso de 
gravas o de zahorra, o inferior a 2°C en el resto de materiales.  
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.  
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.  
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 
topográficas.  
Salvo en las zanjas de drenaje, en el resto de casos, se eliminará los materiales inestables, turba o arcilla blanda de 
la base para el relleno.  
La ampliación o recrecido de rellenos existentes se prepararán para garantizar la unión con el nuevo relleno.  
Las zonas que por su forma puedan retener agua en su superficie se corregirán antes de la ejecución.  
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.  
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido óptimo de humedad, 
de manera uniforme.  
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de 
materiales secos u otros procedimientos adecuados.  
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones, sin peligro de erosión.  
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará añadiendo la 
capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada.  
El relleno junto a estructuras de contención se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado se 
hallen al mismo nivel.  
Antes de la compactación hay que asegurarse que la estructura contigua ha alcanzado la resistencia necesaria.  
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración.  
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se haya 
completado.  
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Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción.  
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.  
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.  
 
ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS:  
El relleno definitivo se realizará una vez aprobada la instalación por la DF.  
Se compactará con las precauciones necesarias para no que no se produzcan movimientos ni daños en la tubería 
instalada.  
 
GRAVAS PARA DRENAJES:  
Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie.  
El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación. En caso de encontrar 
zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de la base o por inclusión de 
materiales extraños es necesario proceder a su eliminación.  
Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales extraños.  
Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente, se creará entre ellos una 
superficie continua de separación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.  
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material proveniente del 
reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75)  
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones.  
e 
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F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F31 -  FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31522H4,F31B3000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA EXECUTATS 
 
Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó armat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat  
- Mur de contenció de formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament  
- Col·locació dels separadors  
- Muntatge i col·locació de l'armadura  
- Subjecció dels elements que formen l'armadura  
- Neteja del fons de l'encofrat  
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat  
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant  
- Tapat dels junts entre peces  
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament  
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- Aplomat i anivellament de l'encofrat  
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
- Humectació de l'encofrat  
- Abocada de formigó  
- Compactació del formigó mitjançant vibratge  
- Reglejat i anivellament de la cara superior  
- Cura del formigó  
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst  
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en condicions de 
suportar els esforços  
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la 
durabilitat del element.  
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les 
esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte 
exterior.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la 
barra solapada més gran.  
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE-08:  
- Elements formigó armat:  
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm  
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm  
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm  
     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm  
- Elements formigó pretensat:  
     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm  
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 
ENCEPS, RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm  
- Dimensions en planta:  
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm  
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm  
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm  
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  
- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)  
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm  
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm  
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m  
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  
 
MURS DE CONTENCIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre junts: ± 200 mm  
- Amplària dels junts: ± 5 mm  
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):  
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm  
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  
- Gruix (e):  
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm  
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm  
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     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm  
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la 
unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que 
oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, 
l'aplomat i la solidesa del conjunt.  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre 
durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària 
per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta 
contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva.  
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà en compte les 
deformacions d'encofrats.  
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin disgregacions. S'ha 
d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FONAMENT EN RASA, MUR DE CONTENCIÓ:  
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.  
No inclou cap operació de moviment de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
n 
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F6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
F6A -  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
F6A1 -  REIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F6A1MOD1,F6A135PB. 
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Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
Reixat amb malla de torsió senzilla 
Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic 
Reixat  amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada. 
Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió, mecanismes i 
muntants de suport. 
Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet. 
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents: 
Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó 
Ancorat a l'obra 
Amb platines i fixat mecànicament a l'obra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixat: 
Replanteig 
Col·locació de l'element 
Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
Col·locació dels elements que formen el reixat 
Tesat del conjunt 
Replanteig 
Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines 
Col·locació dels elements que formen el reixat 
Porta de fulles batents: 
Replanteig 
Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de fàbrica 
Muntatge de la porta 
Falcat provisional 
Col·locació dels mecanismes 
Neteja i protecció 
Porta corredissa: 
Replanteig 
Fixació de la guia inferior 
Fixació dels bastiments laterals 
Muntatge de la porta 
Col·locació dels mecanismes 
Neteja i protecció del conjunt 
REIXAT 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de 
quedar visibles. 
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
Distància entre suports: 
Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm 
Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 
Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm 
Replanteig:  ± 10 mm 
Nivell: ± 5 mm 
Aplomat:  ± 5 mm 
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA: 
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades. 
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 
Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m 
Nombre de cables tensors:  3 
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7 
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR: 
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu. 
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat. 
PORTES: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
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Ha d'estar aplomada i al nivell previst. 
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir deformacions al 
conjunt del tancament. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials. 
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les especificacions del 
fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de topall i la guia superior. Els mecanismes 
de lliscament han d'estar col·locats. 
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós. 
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment. 
Franquícia de la fulla al paviment:  >= 8 mm,  <= 12 mm 
Franquícia de la fulla al bastiment:  <= 4 mm 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig:  ± 10 mm 
Nivell:  ± 3 mm 
Aplomat:  ± 3 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
REIXAT 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà 
d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
PORTES: 
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que quedi ben travat. 
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
REIXAT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
PORTES: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 
Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el 
suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, 
en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la malla 
pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris). 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas d'observar 
deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, 
es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les unitats. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades 
per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F92 -  SUBBASES 
 
F921 -  SUBBASES DE TOT-U 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F921201J. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Aportació de material 
Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta autoritzada 
legalment per al tractament d'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva 
superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre 
la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o 
grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, 
subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE 103808: 
Categoria d'esplanada E3: 
Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
Categoria d'esplanada E2: 
Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
Categoria d'esplanada E1: 
Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos. 
Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva 
homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 
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Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les variacions 
d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 
cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la 
de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat 
exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o 
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per 
tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que 
es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en central 
i no 'in situ'. L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat 
de tal manera que es superen els valors següents: 
T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en 
construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són 
acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
La fórmula de treball. 
La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
El pla de compactació. 
La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o 
mitjançant assaig i els resultats 'in situ'. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria 
orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 
Una longitud de 500 de calçada 
Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
La fracció construïda diàriament 
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Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat 
natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i 
cantells de perfils transversals. 
Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), 
en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE 
CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà d'acceptar 
o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
Densitat: 
La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assajada 
podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja 
obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 
Humitat: 
Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptació. 
Capacitat de suport: 
El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 
510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 
Gruix: 
El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de 
la següent manera: 
Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es 
compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista. 
Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, 
s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per 
compte del Contractista. 
No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 
10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 
Rasant: 
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà les 
toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua: 
Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es 
compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista. 
Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 
Regularitat superficial: 
Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera: 
Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%. 
Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima 
de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista. 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F96 -  VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96AU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
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- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó  
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat  
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació sobre base de formigó:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  
- Col·locació del formigó de la base  
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
Col·locació sobre esplanada compactada:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
Vorada de planxa d'acer:  
- Replanteig  
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat  
- Fixació definitiva i neteja  
 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
 
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.  
Ha de quedar aplomada.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT  
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de 
sobresortir.  
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.  
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:  
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.  
 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa 
compacta.  
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del 
formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  
 
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF  
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.   
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
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VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:  
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
8 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F99 -  ESCOCELLS 
 
F991 -  FORMACIÓ D'ESCOCELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F991MOD3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'escocells per a voreres.  
S'han considerat els escocells formats amb els materials següents:  
- Peces prefabricades de morter de ciment  
- Totxanes o maons foradats  
- Xapa d'acer galvanitzat  
- Xapa d'acer amb acabat “corten”  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  
- Col·locació del formigó de la base  
- Humectació de les peces  
- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter  
En el cas d'utilitzar totxanes o maons:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  
- Col·locació del formigó de la base  
- Humectació de les peces  
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter  
- Arrebossat de l'escocell  
En el cas d'utilitzar xapa d'acer:  
- Replanteig  
- Col·locació previa, aplomat i anivellament  
- Fixació definitiva i neteja  
 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:  
Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles.  
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al cap de 
28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible.  
Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben 
travades en les cantonades.  
Han de quedar al mateix pla.  
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.  
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm  
 
ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions:  ± 15 mm  
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric  
- Nivell:  ± 10 mm  



 
PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D'ESBARJO DE L'ESCOLA PILARÍN BAYÉS 
MEMÒRIA VALORADA. Novembre 2019 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 
 Pàgina:  163 
 

- Aplomat:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 5 mm/m  
 
ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:  
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.  
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Balcament de l'escocell:  ± 3 mm  
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm  
- Junts:  ± 1 mm  
 
ESCOCELL DE XAPA D'ACER:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes.  
Ha de quedar aplomat.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en la DT  
La part superior de l'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de sobresortir.  
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge.  
La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:  
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
8 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9G -  BASES 
 
F9G4 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABATS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G4F988. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, 
remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
Amb estenedora de formigó 
Amb regle vibratori 



 
PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D'ESBARJO DE L'ESCOLA PILARÍN BAYÉS 
MEMÒRIA VALORADA. Novembre 2019 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 
 Pàgina:  164 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col·locació amb estenedora: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
Col·locació del formigó 
Realització de la textura superficial 
Protecció del formigó i cura 
En la col·locació amb regle vibratori: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
Abocat, escampat i vibrat del formigó 
Realització de la textura superficial 
Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les 
instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
Nivell:  ± 10 mm 
Planor: 
En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si 
en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal 
de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de 
resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb 
les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions 
superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, 
que no ha de superar en cap moment els 30°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que 
després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell 
de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un 
màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir 
l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés 
de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar 
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que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció 
del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és 
necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó 
fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu 
acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu 
adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori 
l'aigua. 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc en una 
quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha 
d'allisar mecànicament. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de 
radi. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb 
prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície 
del formigó fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de 
cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del 
imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant 
una plantilla al formigó fresc. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a 
l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a 
la superfície del formigó. 
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior 
a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o 
d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia 
de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó 
prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la 
pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 
m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 
16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de 
formigonament. 
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES: 
El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d'evitar discontinuïtats en la distribució de fibres 
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma paral·lela a les superfícies 
encofrades. Quan el vibrat sigui intern es procurarà no generar zones amb excés de pasta i absència de fibres 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada 
expressament per la DF. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
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No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9Z1U010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o 
malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o 
ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures pels elements següents:  
- Paviments de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Tallat i doblegat de l'armadura  
- Neteja de les armadures  
- Neteja del fons de l'encofrat  
- Col·locació dels separadors  
- Muntatge i col·locació de l'armadura  
- Subjecció dels elements que formen l'armadura  
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El 
nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin 
perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les 
barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es 
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
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Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el 
moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La 
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments 
i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest 
gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements 
que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als 
valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, 
han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim  
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les 
barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm  
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.  
 
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la 
secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la 
barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 
mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud 
bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat 
màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta:  
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
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El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de la EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 
37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de 
quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric  
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)  
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del 
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
1 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA3UMD1,FBATUMD1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
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- Marques transversals 
- Marques superficials 
- Pintat de marques de delimitació de zones 
- Pintat de banda contínua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
 
BANDA CONTÍNUA SONORA: 
La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa 
mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran 
amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per 
a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT 
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) 
i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a 
mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
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- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la 
visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre 
senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents 
elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins 
la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 
“OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del 
cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, 
amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 
visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb 
una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle 
de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions 
auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament 
per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del 
formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix 
tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat. 
 
BANDA CONTÍNUA SONORA: 
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la maquinària i les eines 
adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
MARQUES TRANSVERSALS O MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt 
de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
FLETXES, SÍMBOLS DE CEDIU EL PAS I MARQUES DE DELIMITACIÓ DE ZONES: 
Unitat pintada amidada segons les especificacions de la DT 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras. 
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la 
calzada. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 
vías fuera de poblado. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de 
pintures en cas de repintat, etc... 
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions 
auxiliars.  
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i 
microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la 
màquina espaiades 40 m com a mínim. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de: 
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 
     - Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de procediment 
de cada assaig. 
Durant l’aplicació de la pintura s’obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran com a 
mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a la línia on 
ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-
les. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La unitat d’obra s’ha d’executar d’acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els 
defectes observats. 
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les toleràncies indicades a la 
norma UNE 135200-2. 
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàl·liques, han de complir les 
especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, 
expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol dels 
períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
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- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un sistema d’avaluació 
dinàmic “in situ”: 
     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la seva 
aplicació. 
- Es requereixen els següents assaigs: 
     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 
     - Grau deteriorament  
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2) 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD7 -  CLAVEGUERES 
 
FD7F -  CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD7FMOD3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.  
S'han considerat els tipus de tubs següents:  
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla  
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs  
- Baixada dels tubs al fons de la rasa  
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas  
- Unió dels tubs  
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a 
cada tram.  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT.  
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb 
l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior 
més petit.  
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, encolant 
prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions 
de la rasa i de les variacions tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un 
pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
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Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de 
pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 
condicions.  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm  
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm  
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la 
rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió 
del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.  
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 
ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan 
es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel 
material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. 
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i 
procedir de nou a fer la prova.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial  
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
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FDG5 -  CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG5MOD1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, 
col·locats en una rasa i recoberts.  
S'han considerat els reblerts de rasa següents:  
- Reblert de la rasa amb terres  
- Reblert de la rasa amb formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs  
- Unió dels tubs  
- Reblert de la rasa amb terres o formigó  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.  
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.  
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.  
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.  
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25%  
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul  
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul  
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa.  
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm  
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck  
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert 
de rasa.  
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja.  
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert.  
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.  
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no 
es produeixin disgregacions.  
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.  
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REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  
1 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK256F3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó de paret de formigó per a registre de canalització de serveis.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó fet “in situ” sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  
- Pericó prefabricat amb tapa de formigó prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó fabricat “in situ”:  
- Preparació del llit amb sorra compactada  
- Col·locació de la solera de maons calats  
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.  
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament  
- Col·locació del formigó de la solera  
- Col·locació del pericó sobre la solera  
- Formació de forats per a connexionat dels tubs  
- Acoblament dels tubs  
- Col·locació de la tapa, en el seu cas  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:  
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona 
adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures 
necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  
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Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi 
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 
l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
E 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZ3154. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament  
- Col·locació del morter d'anivellament  
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
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L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin 
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu 
pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75)  
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones.  
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FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJM -  EQUIPS PER A REG 
 
FJMO -  BOQUES DE REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJMOD002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o localització puntual 
d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.  
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament de la boca  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs  
- Preparació de les unions  
- Connexionat a la xarxa  
- Prova de servei  
- Col·locació de la tapa  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment.  
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona  
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball.  
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal.  
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La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i difusió.  
Pressió de prova:  
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió de treball.  
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió.  
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància.  
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ1 -  BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ117311MOD,FQ11MOD. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col·locats a l'exterior.  
S'han considerat els tipus de bancs següents:  
- Bancs de fusta  
- Bancs metàl·lics  
- Bancs de pedra artificial  
- Bancs de pedra natural  
- Bancs de materials plàstics  
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:  
- Ancorats amb daus de formigó  
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques  
- Recolzats sobre el paviment  
- Encastats al parament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas  
- Ancoratge del banc, en el seu cas  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.  
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió.  
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària del seient:  ± 20 mm  
- Horitzontalitat:  ± 10 mm  
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ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:  
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm  
Nombre de daus:  4  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQA -  JOCS PER A INFANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQAMMOD8,FQABMOD1,FQABMOD6,FQABMOD2,FQAMMOD5,FQAMMOD4,FQAMMOD7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta laminada, fibra de vidre, 
etc.) col·locats en la seva posició definitiva.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Fixats amb daus de formigó fets in situ  
- Fixats amb daus de formigó prefabricat  
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar  
- Fixats amb fixacions mecàniques  
- Clavats al terra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig  
- Preparació del forat, en el seu cas  
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas  
- Fixació de l'element  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt col·locat ha de ser estable.  
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.  
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.  
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.  
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides de la intempèrie i no 
han de ser fàcilment manipulables.  
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió.  
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.  
Fondària de l'ancoratge:  >= 52 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 20 mm  
- Horitzontalitat:  ± 10 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las areas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de 
ensayo  
0 
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FR -  JARDINERIA 
 
FR3 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3SMOD1,FR3P2112. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre o arbust:  
     - En contenidor  
     - Amb pa de terra  
     - Amb l'arrel nua  
- Plantes:  
     - En contenidor  
     - Amb l'arrel nua  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre o arbust:  
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal  
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar  
     - Plantació de l'espècie vegetal  
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada  
- Plantes:  
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar  
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar  
     - Plantació de l'espècie vegetal  
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada  
 
ARBRES I ARBUSTS:  
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense 
doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista.  
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Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver.  
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors.  
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han d'estar protegits amb les mesures 
adequades.  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escocell o del forat de plantació.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
 
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora del matí o a 
última de la tarda.  
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes 
o sòl excessivament mullat.  
 
ARBRES I ARBUSTS:  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per 
afavorir la meteorització del sòl.  
Dimensió mínima del clot de plantació  
- Arbres:  
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra  
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra  
- Arbusts:  
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm  
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra.  
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de 
dipositar les arrels.  
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans 
manuals.  
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat.  
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades.  
S'ha d'habilitar un escocell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de 
fondària.  
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar 
l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.  
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de 
plantació.  
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels 
quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre.  
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de 
plantació.  
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.  
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del 
pa de terra.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de 
tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.  
 
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.  
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les sanes i viables. La 
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planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les 
de major diàmetre.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de 
plantació.  
E 
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FR -  JARDINERIA 
 
FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR44422D,FR43H42D,FR4BMOD2,FR4BMOD1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En esqueix  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
- En bulbs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas  
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.  
 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat 
fitosanitari, aspecte i presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
L'alçària de les espècies vegetals correspon:  
- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció dels palmons  
- En arbres i arbusts: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix  
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
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La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas, proporcionats a la seva part aèria.  
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha 
de tenir una temperatura temperada.  
El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries.  
 
SUBMINISTRAMENT EN BULB:  
El bulb o rizoma ha de tenir la mida i l'estructura adient per a poder desenvolupar-se i germinar per ell mateix.  
El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulació d'extracció, ja sigui del terreny o de la seva base o mare, s'ha de 
conservar de manera que no comenci l'arrelament i la germinació i, per tant, la seva despesa de reserves 
alimentàries, abans de ser plantat.  
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, proporcionat a la seva part 
aèria.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra.  
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que 
possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, 
s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, 
cubrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de 
proteccions pel vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s'ha de disposar d'un lloc 
d'aclimatació controlat per la DF.  
Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la zona a cubrir i s'han de posar el 
mateix dia.  
En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria, i sobre 
la part radical si el pa de terra no té protecció.  
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels secundàries.  
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de fullatge i amb una 
esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular.  
 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX:  
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació. S'ha de col·locar dins 
d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores.  
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat 
general.  
 
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de 
fulla caduca.  
 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de 
fulla perenne.  
 
ARBUSTS:  
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*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.  
 
ENFILADISSES:  
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.  
 
CONÍFERES I RESINOSES:  
*NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses.  
 
PALMERES:  
*NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.  
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FR -  JARDINERIA 
 
FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR612369,FR66MOD1,FR6P16C5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre o arbust:  
     - En contenidor  
     - Amb pa de terra  
     - Amb l'arrel nua  
- Plantes:  
     - En contenidor  
     - Amb l'arrel nua  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre o arbust:  
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal  
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar  
     - Plantació de l'espècie vegetal  
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada  
- Plantes:  
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar  
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar  
     - Plantació de l'espècie vegetal  
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada  
 
ARBRES I ARBUSTS:  
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense 
doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista.  
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver.  



 
PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D'ESBARJO DE L'ESCOLA PILARÍN BAYÉS 
MEMÒRIA VALORADA. Novembre 2019 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 
 Pàgina:  185 
 

Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors.  
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han d'estar protegits amb les mesures 
adequades.  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escocell o del forat de plantació.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
 
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora del matí o a 
última de la tarda.  
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes 
o sòl excessivament mullat.  
 
ARBRES I ARBUSTS:  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per 
afavorir la meteorització del sòl.  
Dimensió mínima del clot de plantació  
- Arbres:  
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra  
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra  
- Arbusts:  
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm  
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra.  
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de 
dipositar les arrels.  
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans 
manuals.  
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat.  
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades.  
S'ha d'habilitar un escocell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de 
fondària.  
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar 
l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.  
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de 
plantació.  
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels 
quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre.  
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de 
plantació.  
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.  
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del 
pa de terra.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de 
tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.  
 
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.  
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les sanes i viables. La 
planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les 



 
PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D'ESBARJO DE L'ESCOLA PILARÍN BAYÉS 
MEMÒRIA VALORADA. Novembre 2019 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 
 Pàgina:  186 
 

de major diàmetre.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de 
plantació.  
E 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K219 -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K219MOD1. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en 
fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, 
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició 
original. 
S'han considerat els elements següents: 
Vorada col·locada sobre terra o formigó 
Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
Material sintètic i capa d'anivellació 
Terratzo i capa de sorra 
Solera de formigó 
Esglaó 
Revestiment d'esglaó 
Recrescut de morter de ciment 
Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors: 
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
Dificultat d'accès de l'element a tractar 
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
Preparació de la zona de treball 
Demolició de l'element amb els mitjans adients 
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Trossejament i apilada de la runa 
Càrrega de runa sobre camió 
Desmuntatge: 
Preparació de la zona de treball 
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
Desmuntatge per parts, i classificació del material 
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on 
s'ha d'especificar, com a mínim: 
Mètode d'enderroc i fases 
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
Cronograma dels treballs 
Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells 
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar 
la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i 
elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 
RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
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TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 
expressament per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21D -  DEMOLICIONS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21D1011. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o 
mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
Baixant 
Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació de la zona de treball 
Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
Tall d'armadures i elements metàl·lics 
Trossejament i apilada de la runa 
Càrrega de la runa sobre el camió 
Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el 
mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa 
encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar 
les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al 
Real Decret 396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines 
amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en 
recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA: 
m3 volum realment enderrocat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R3 -  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R35039. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs' de 
l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs' de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF no accepti per 
a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 
definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
Identificació del productor dels residus 
Identificació del posseïdor dels residus 
Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del 
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
Excavacions en terreny fluix: 15% 
Excavacions en terreny compacte: 20% 
Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
Excavacions en roca: 25% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
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K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
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K7J -  JUNTS I SEGELLANTS 
 
K7J5 -  SEGELLATS DE JUNTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7J5141A. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics per mantenir 
l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin en el seu funcionament 
habitual. 
S'han considerat els elements següents: 
Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària: 
Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia 
Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 
Amb escuma de poliuretà en aerosol 
Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb massilla de 
components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació 
Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola manual prèvia 
imprimació 
Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia imprimació específica 
Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de sodi) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Segellat amb massilla, escuma o morter: 
Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas 
Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
Aplicació del material de segellat 
Neteja de les vores exteriors del junt 
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt: 
Tall del junt 
Neteja i preparació de l'interior del junt 
Col·locació del cordó de bentonita 
CONDICIONS GENERALS: 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap especificació, 
ha de quedar enrasat amb el parament. 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
Toleràncies d'execució: 
Gruix del segellat:  ± 10% 
Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 
Els trams del cordó han de quedar a tocar. 
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista. 
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat, el cas d'elements de 
formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest parament. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦ 
¦---------------------------------¦-------------------¦ 
¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦ 
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦ 
¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦ 
¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦ 
¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦ 
¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦ 
¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦ 
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¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota 
la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant. 
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del 
temps màxim establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi. 
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm. 
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició durant el 
formigonament. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I 
Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant. 
CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al plec. 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 

M -  PARTIDES D'OBRA DE REPARACIÓ-MANTENIMENT D'URBANIT 
 
MR -  JARDINERIA 
 
MR0 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
MR00MOD1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre o arbust:  
     - En contenidor  
     - Amb pa de terra  
     - Amb l'arrel nua  
- Plantes:  
     - En contenidor  



 
PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D'ESBARJO DE L'ESCOLA PILARÍN BAYÉS 
MEMÒRIA VALORADA. Novembre 2019 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 
 Pàgina:  193 
 

     - Amb l'arrel nua  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre o arbust:  
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal  
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar  
     - Plantació de l'espècie vegetal  
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada  
- Plantes:  
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar  
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar  
     - Plantació de l'espècie vegetal  
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada  
 
ARBRES I ARBUSTS:  
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense 
doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista.  
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver.  
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors.  
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han d'estar protegits amb les mesures 
adequades.  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escocell o del forat de plantació.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
 
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora del matí o a 
última de la tarda.  
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes 
o sòl excessivament mullat.  
 
ARBRES I ARBUSTS:  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per 
afavorir la meteorització del sòl.  
Dimensió mínima del clot de plantació  
- Arbres:  
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra  
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra  
- Arbusts:  
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm  
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra.  
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de 
dipositar les arrels.  
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans 
manuals.  
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat.  
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades.  
S'ha d'habilitar un escocell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de 
fondària.  
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar 
l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.  
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de 
plantació.  
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SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels 
quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre.  
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de 
plantació.  
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.  
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del 
pa de terra.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de 
tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.  
 
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.  
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les sanes i viables. La 
planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les 
de major diàmetre.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de 
plantació.  
E 

 
  

____________________________________________________________________________ 
H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
 
H0 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
 
H00 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H00000CQ,H0000000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar 
la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap  
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara  
- Proteccions per a l'aparell auditiu  
- Proteccions per a l'aparell respirarori  
- Proteccions de les extremitats superiors  
- Proteccions de les extremitats inferiors  
- Proteccions del cos  
- Protecció del tronc  
- Protecció per treball a la intempèrie  
- Roba i peces de senyalització  
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat 
física del treballador  
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- Es equips dels serveis de socors i salvament  
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre  
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera  
- El material d'esport  
- El material d'autodefensa o de dissuasió  
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si 
mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de:  
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.  
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador.  
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.  
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser compatibles 
entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents.  
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació del 
treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:  
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI  
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari  
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques  
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant  
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:  
- La gravetat del risc  
- El temps o freqüència d'exposició al risc  
- Les condicions del lloc de treball  
- Les prestacions del propi EPI  
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se  
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la higiene i salut 
dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i 
fer un tractament de rentat antisèptic.  
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i informació 
que al respecte haurà rebut l'usuari.  
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar.  
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia.  
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.  
 
PROTECCIONS DEL CAP:  
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la 
utilització de casc protector.  
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres 
d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició  
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars  
- Obres en foses, rases, pous i galeries  
- Moviments de terra i obres en roca  
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes  
- Utilització de pistoles per a fixar claus  
- Treballs amb explosius  
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport  
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials  
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o enginys en 
moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria 
la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints.  
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de cobriment de caps o 
passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior).  
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.  
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :  
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.   
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- Acció de pols i fums.  
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.  
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.  
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.  
- Enlluernament  
S'han de tenir en compte els aspectes següents:  
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, 
amb visor amb tractament anti-entelat  
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons 
de ventilació indirecta o tamís antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 
una millor ventilació.  
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus panoràmiques, 
amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.  
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) 
per impedir entelament.  
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra 
fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones.  
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall  
- Treballs de perforació i burinat  
- Talla i tractament de pedres  
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte  
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts  
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica  
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars  
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius  
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid  
- Activitats en un entorn de calor radiant  
- Treballs que desprenen radiacions  
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït amb 
material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva 
de l'arc elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que 
haurà de suportar.  
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb 
espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i 
fàcilment recanviables ambdós.  
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les pantalles 
de cap de tipus regulables.  
Característiques dels vidres de protecció:  
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a garantir 
una absorció lumínica suficient  
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 
polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer  
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit  
- Treballs de percussió  
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats  
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan sigui 
superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense 
perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar.  
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb filtre, 
orelleres de coixinet, o dispositius similars.  
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, plàstic, 
cera mal·leable o cotó.  
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat dels 
diferents elements.  
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Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos:  
- Pols, fums i boires  
- Vapors metàl·lics i orgànics  
- Gasos tòxics industrials  
- Monòxid de carboni  
- Baixa concentració d'oxigen respirable  
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos d'intoxicació 
per gas o de insuficiència d'oxigen  
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's pols  
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient  
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram  
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid frigorífic  
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una concentració mínima del 20% 
d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en 
suspensió.  
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i nivell de 
saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben 
a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any.  
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la ingestió de 
llet o qualsevol altra solució "tradicional".  
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats:  
- Treballs de soldadura  
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc.  
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins  
- Treballs amb risc elèctric  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per 
prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.  
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, 
punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar.  
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin 
marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats.  
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.  
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:  
- Calçat de protecció i de seguretat:  
    - Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.  
    -  Treballs en bastides  
    - Obres de demolició d'obra grossa  
    - Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat  
    - Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge  
    - Construcció de sostres  
    - Treballs d'estructura metàl·lica  
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics  
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes  
    - Treballs de transformació de materials lítics  
    - Manipulació i tractament de vidre  
    - Revestiment de materials termoaïllants  
    - Prefabricats per a la construcció.  
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
    - Construcció de sostres  
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió:  
    - Soldadors  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a 
la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.  
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Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, 
neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al 
bloc del pis.  
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures o 
enderrocs.  
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element metàl·lic.  
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n ràpidament  del calçat, 
davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau de 
possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer 
flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des d'origen.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, cautxú o 
teixit ignífug.  
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant 
d'aquestes.  
 
PROTECCIONS DEL COS:  
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de cinturó de seguretat 
anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs en bastides  
- Muntatge de peces prefabricades  
- Treballs en pals i torres  
- Treballs en cabines de grues situades en altura  
Aquests cinturons compliran les següents condicions:  
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la 
seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació 
sigui superior als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant 
reblons  
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm  
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la menor 
elasticitat per la tensió en cas de caiguda  
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre  
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.  
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi el risc de 
caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor.  
 
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:  
- Peces i equips de protecció:  
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius  
     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent  
     - Manipulació de vidre pla  
     - Treballs de rajat de sorra  
     - Treballs en cambres frigorífiques  
- Roba de protecció anti-inflamable:  
     - Treballs de soldadura en locals exigus  
- Davantals antiperforants:  
     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.  
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:  
     - Treballs de soldadura.  
     - Treballs de forja.  
     - Treballs de fosa i emmotllament.  
 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
condicions:  
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments  
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor  
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada  
- Facilitat de ventilació  
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La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la utilització 
de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.  
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característiques:  
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments  
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor  
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada  
- Facilitat de ventilació  
- Que siguin visibles a temps pel destinatari  
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de 
les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric  
- Treballs de manteniment elèctric  
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba sense 
accessoris metàl·lics.  
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, guants 
dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.  
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del fabricant.  
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.  
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador.  
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva caducitat, 
que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant 
tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a 
l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual.  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por 
el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual.  
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo 
IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.  

 
 

 Sant Quirze del Vallès, Novembre de 2019 
 
 
 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
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AMIDAMENTS Data: 27/11/19 Pàg.: 1

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)
Capítol 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada de fins a 20 cm de gruix amb pala carregadora i càrrega mecànica
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona cocina 36,050 36,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,050

2 F219MOD1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou manteniment de tapes i pericons existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pista Superior 430,300 430,300 C#*D#*E#*F#
2 Fuente 2,300 6,800 15,640 C#*D#*E#*F#
3 Cuina 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 467,940

3 F2191305 m Demolició de vorada i rigola col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 F21QMOD2 u Desmuntatge per a posterior reutilització d'elements existents de mobiliari urbà, inclús fonaments i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i aplec a la mateixa obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 porteries 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 E2131343 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MURET OBRA
2 Cuina 13,000 0,400 0,400 2,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,080

6 E2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MURET OBRA
2 Cuina 13,000 0,400 0,300 1,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,560

EUR
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MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 1)

AMIDAMENTS Data: 27/11/19 Pàg.: 2

7 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAIXA PAVIMENT
2 zona de jocs 540,650 0,100 54,065 C#*D#*E#*F#
3 cuina 12,000 3,000 1,000 36,000 C#*D#*E#*F#
4 11,100 1,000 11,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,165

8 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejament: diposit pluvial 10,000 0,800 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
2 Fonament muret cuina 7,500 0,600 0,700 3,150 C#*D#*E#*F#
3 Fonament rampa cuina 10,500 1,500 0,700 11,025 C#*D#*E#*F#
4 Zona cuina sanejament 10,900 0,400 0,400 1,744 C#*D#*E#*F#
5 Reg 80,000 0,400 0,400 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,519

9 F222KA22 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit pluvials 2,200 2,200 3,600 17,424 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,424

10 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejament: diposit pluvial 10,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Fonament muret cuina 7,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#
3 Fonament rampa cuina 10,500 1,500 15,750 C#*D#*E#*F#
4 Zona cuina sanejament 10,900 0,400 4,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,610

11 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAIXA PAVIMENT
2 zona de jocs 540,650 540,650 C#*D#*E#*F#
3 cuina 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#
4 11,100 11,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 587,750

12 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 100 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejament: diposit pluvial 10,000 0,800 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
2 Reg 80,000 0,400 0,400 12,800 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 27/11/19 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 16,000

13 F228FMD1 m3 Rebliment i piconatge de material adequat d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
per a compactar, amb compactació del 100 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Diposit Pluvials 2,200 3,600 1,400 11,088 C#*D#*E#*F#
2 Previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,088

14 K2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esbrosada 36,050 0,200 1,300 9,373 C#*D#*E#*F#
2 Excavació 101,160 1,300 131,508 C#*D#*E#*F#
3 Excav. rasa 33,519 1,300 43,575 C#*D#*E#*F#
4 Excav. diposit 17,424 1,300 22,651 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,107

15 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició pavi mescla bitum. 467,940 0,200 1,600 149,741 C#*D#*E#*F#
2 Demolició vorada 8,000 0,200 0,500 1,600 1,280 C#*D#*E#*F#
3 Residus obra 10,000 1,350 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,521

16 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida transport terres 207,107 207,107 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,107

17 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus obra 10,000 1,350 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

18 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició 233,970 233,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,970

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 1)

AMIDAMENTS Data: 27/11/19 Pàg.: 4

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)
Capítol 02  FONAMENTS, CONTENCIONS I ESTRUCTURES

1 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonament muret cuina 7,500 0,600 0,100 0,450 C#*D#*E#*F#
2 Fonament rampa cuina 10,500 1,500 0,100 1,575 C#*D#*E#*F#
3 Dispòsit pluvials 2,200 3,600 0,100 0,792 C#*D#*E#*F#
4 2,200 3,600 0,350 2,772 C#*D#*E#*F#
5 2,200 3,600 0,800 6,336 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,925

2 2351MOD1 m3 Fonament en rasa de formigó armat amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba, armat amb
60 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 d'acer en
barres corrugades. Segons plànol de detall. Fonament executat per cates

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonament muret cuina 7,500 0,600 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#
2 Fonament rampa cuina 10,500 1,500 0,600 9,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,150

3 1352MOD1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat vist a 1 cara. Inclou replanteig, matavius, tractament de junts i
forats d'encofrat, tractament de juntes per garantir l'estanquitat, curat del formigó, p.p. d'esperes de pilars i murs,
treballat de barres i el seu lligat, separadors, mermes i passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons plànol de
detall. Mur executat per cates

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 muret cuina 7,500 0,400 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
2 rampa cuina 13,200 1,000 0,300 3,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,860

4 145CMOD1 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 16 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist,
amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó amb acabat de pols de quars, HA-25/B/10/IIa acabat fi per exteriors,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampa cuina 11,700 2,700 31,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,590

5 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit pluvials 2,200 3,600 0,500 3,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,960

6 135C5MD1 m3 Llosa formigó armat amb formigó HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba, armat amb 15 kg/m2 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres

EUR
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corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,200 3,600 0,300 2,376 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,376

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)
Capítol 03  REVESTIMENTS

1 E8B271E3 m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines
acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUR 1 CARA VISTA C#*D#*E#*F#
2 muret cuina 7,500 0,400 3,000 C#*D#*E#*F#
3 rampa cuina 10,500 1,000 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

2 E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana zona font 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)
Capítol 04  PAVIMENTS

1 F9233J10 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavi rampa cuina 31,600 0,150 4,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,740

2 F9AQUMD1 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de Santa Coloma de Farnes, rentada, sense particules
arguiloses de granulometria entre 1 i 3 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de
joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona jocs 540,700 0,300 162,210 C#*D#*E#*F#
2 Zona cuina 11,100 0,300 3,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,540

3 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Limit sauló 15,900 15,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,900

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)
Capítol 05  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

1 ED7J7MD1 m Subministrament i col·locació de clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 125
mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió nominal, inclosos accessoris, per anar soterrat, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra dins a 30 cm per sobre del tub.
Inclou p.p. de connexions, colzes, accessoris. peces especials, maneguets dilatadors i brides d'ancoratge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona cuina 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 LD1R1MD1 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de
PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització d'un accessori,
inlcou retirdada del tub existent i connexió a la instal·lació soterrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EJ711MOD u Subministrament i col·locació de dipòsit soterrat de recollida d'aigües pluvials, de 10.000 litres de capacitat, de
poliester reforçat amb fibra de vidre i filtre integrat. Inclou p.p. d'obra civil, p.p. d'accessoris, connexions a xarxa
existent de sanejament, peces especials, tub de ventilació, filtres, connexió a rasa filtrant, pericons, connexió a
la xarxa de sanejament, així com la sol·licitud de permisos necessaris. Completament instal·lat. Tot complint la
normativa vigent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)
Capítol 06  INSTAL·LACIONS VARIES

1 EP24MOD1 u Instal·lació d'equip de porter electrònic antivandàlic compost de: placa exterior de carrer antivandàlica amb
polsador de trucada sobre pal de suport, font d'alimentació i telèfon interior. Inclús obreportes, visera, cablejat i
caixes. Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 IINF0002 pa Previsió d'imprevistos d'obra, instal·lacions o seguretat i salut (A justificar)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra (fase 1) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FJMOD001 pa Adecuacuió de la xarxa de reg existent a la nova zonificació de la zona d'esbarjo. Inclou deixar la xarxa
preparada per a la futura ampliació de reg per a Fase 2. Inclou anelles i tubs de degoteig de polietilè PE16 de
16 mm de diàmetre amb degoters autocompensats integrats, ramal, filtres de material plàstic, comptador
volumètric de llautó amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´, connexions, pericons, permisos i
accessoris així com la part proporcional d'obra civil necessària per la seva execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)
Capítol 07  EQUIPAMENT I MOBILIARI URBA

1 FQAMMOD8 u Muntatge per a posterior reutilització d'elements existents de mobiliari urbà, inclús fonaments i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i aplec a la mateixa obra. Inclou p.p. de fixació al
paviment i/o formació de forat al paviment amb mitjans mecànics i rebliment amb morter M-40 a per fixar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F6A1MOD1 m Reixat de parcel·la, igual a l'existent, mitjançant panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50
mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm en les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x1,00 m, acabat
galvanitzat i plastificat en color verd, i pals de perfil buit de secció rectangular, de 60x40x2 mm, cargolaments
sobre murets de fàbrica formigó. Inclús elements de subjecció dels panells als pals metàl·lics i accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona cuina 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 F6A135PB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5
mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona cuina 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)
Capítol 08  JARDINERIA

1 FR6P16C5 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió. No inclou les feines de preparació

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 1)

AMIDAMENTS Data: 27/11/19 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trasplantament arbrat (pista) 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 FR820003 u Equip per a cada exemplar. de 4 tubs de aireació corrugat de diàmetre 50 mm, retenedors d'humitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)
Capítol 09  CONTROL DE QUALITAT

1 H00000CQ pa Partida alçada a justificar de Control de Qualitat segons Pla de Control de Qualitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra (fase 1) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 H0000000 pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut segons Estudi i Pla de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OBRA (FASE 1) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 27/11/19

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,17h Oficial 1aA0121000

 €27,17h Oficial 1a paletaA0122000

 €27,17h Oficial 1a encofradorA0123000

 €27,17h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €27,62h Oficial 1a soldadorA0125000

 €27,17h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €27,17h Oficial 1a pintorA012D000

 €24,65h Oficial 1a lampistaA012J000

 €28,08h Oficial 1a muntadorA012M000

 €27,17h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €39,08h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA012PP00

 €24,11h Ajudant encofradorA0133000

 €24,11h Ajudant ferrallistaA0134000

 €24,11h Ajudant pintorA013D000

 €24,11h Ajudant muntadorA013M000

 €28,32h Ajudant jardinerA013P000

 €22,68h ManobreA0140000

 €23,45h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,83h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €73,44h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €78,44h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWC1311270

 €101,93h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €57,98h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €67,37h Motoanivelladora petitaC1331100

 €76,76h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €8,99h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €6,36h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €50,54h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

C133M0Q0

 €37,05h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €44,16h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €48,87h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €53,79h Camió cisterna de 10 m3C1502F00

 €51,73h Camió gruaC1503000

 €49,01h Camió grua de 3 tC1503300

 €176,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,95h Formigonera de 165 lC1705600

 €3,71h Martell trencador manualC2001000

 €9,75h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

C200H000

 €7,53h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €9,73h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,86m3 AiguaB0111000

 €19,00t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €18,09T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, PER A
FORMIGONS

B0311010

 €18,09t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmB0311500

 €22,39t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €70,67t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

B0315601

 €18,37t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmB0331300

 €18,17T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €21,01t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

B0332P10

 €18,03m3 Tot-u artificialB0372000

 €6,30m3 Terra adequadaB03D5000

 €117,66t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €77,76m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065760B

 €74,95m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €68,45m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10

B06NLA1B

 €0,90kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

B0715000

 €1,39kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,55kg Clau acerB0A31000

 €0,72kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €0,40m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €276,24m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €10,67cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €1,45m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

B0D71130
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,71m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

B0D75000

 €0,88u Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

B0DBT300

 €5,64m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base
rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

B0DG2111

 €2,57m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base
rectilínia de formigó no vist, amb part proporcional
d'accessoris

B0DG2112

 €3,13l DesencofrantB0DZA000

 €422,92u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

B6A135PB

 €24,97m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5
x 2 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada
de 50x100 mm i 4 mm de gruix, , fixats mecànicament
a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre
50 mm i 1.5 mm de gruix , situats cada 2.5 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i
plastificat

B6A1KRA0

 €14,51dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €23,91dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

B7JZ1010

 €5,97kg Protector hidròfugB8B15000

 €4,45kg Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat

B8B271E0

 €25,69m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

B96AUG10

 €3,34m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD13189B

 €3,30m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de
125 mm de diàmetre nominal, de 5 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD7JA110

 €7,57u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmBDW3B800
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,11u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmBDY3B800

 €46,18u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5 bar
de pressió nominal, per a soldar

BFWB1F22

 €4.351,00u Dipòsit soterrat de recollida d'aigües pluvials, de 10000
litres de capacitat, de poliester reforçat amb fibra de
vidre (PRFV) amb filtre integrat

BJ711MOD

 €24,78u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a
sistemes digitals o 2 fils amb palanca de desbloqueig
per a col·locar encastat

BP246421

 €21,93u Telèfon per a sistema audio 4+N fils, per a instal·lació
mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb
secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i
addicional

BP254270

 €63,65m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

BR341150

 €0,00m2 cinta pintorZF1879414
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €90,29m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060M0C1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,79500/R 23,450001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,79500 25,79500
Maquinària:

1,17000/R 1,950000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17000 1,17000
Materials:

0,334801,860000,180B0111000 =xAiguam3

15,6730022,390000,700B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

29,4140021,010001,400B0332P10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

t

17,64900117,660000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 63,07080 63,07080

0,257951,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,29375

90,29375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,95m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,79500/R 23,450001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,79500 25,79500
Maquinària:

1,17000/R 1,950000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17000 1,17000
Materials:

0,334801,860000,180B0111000 =xAiguam3

11,7585018,090000,650B0311010 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, PER A
FORMIGONS

T

28,1635018,170001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

T

26,47350117,660000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 66,73030 66,73030
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 27/11/19

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,257951,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,95325

93,95325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,03kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13585/R 27,170000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,12055/R 24,110000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,25640 0,25640
Materials:

0,014181,390000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,756000,720001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,77018 0,77018

COST DIRECTE 1,02658

1,02658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,62m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

E32515H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63020/R 27,170000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

5,44320/R 22,680000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,07340 7,07340
Maquinària:

17,67500/R 176,750000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 17,67500 17,67500
Materials:

78,6975074,950001,050B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 78,69750 78,69750

0,176842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,62273

103,62273COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,19kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E32B300P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21736/R 27,170000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,24110/R 24,110000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,45846 0,45846
Materials:

0,008481,390000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,720000,720001,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,72848 0,72848

0,006881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,19382

1,19382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,60m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó no vist

E32DFA03 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,96610/R 27,170000,330A0123000 =xOficial 1a encofradorh

8,67960/R 24,110000,360A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 17,64570 17,64570
Materials:

0,176000,880000,200B0DBT300 =xTornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

u

3,084002,570001,200B0DG2112 =xAmortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base
rectilínia de formigó no vist, amb part proporcional
d'accessoris

m2

0,250403,130000,080B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,51040 3,51040

0,441142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,59724

21,59724COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,53m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vis

E32DFA13 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

13,58500/R 27,170000,500A0123000 =xOficial 1a encofradorh

13,01940/R 24,110000,540A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 26,60440 26,60440
Materials:

0,176000,880000,200B0DBT300 =xTornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

u

6,768005,640001,200B0DG2111 =xAmortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base
rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

m2

0,313003,130000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 7,25700 7,25700

0,665112,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,52651

34,52651COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,24m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

E45CA8C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63020/R 27,170000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

5,44320/R 22,680000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,07340 7,07340
Maquinària:

17,67500/R 176,750000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 17,67500 17,67500
Materials:

79,3152077,760001,020B065760B =xFormigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 79,31520 79,31520

0,176842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,24043

104,24043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,35kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

E4BC3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32604/R 27,170000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,24110/R 24,110000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,56714 0,56714
Materials:

0,016681,390000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,756000,720001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,77268 0,77268

0,008511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,34833

1,34833COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €101,75m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

E3C515C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,60832/R 27,170000,096A0122000 =xOficial 1a paletah

3,26592/R 22,680000,144A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,87424 5,87424
Maquinària:

14,14000/R 176,750000,080C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 14,14000 14,14000
Materials:

81,6480077,760001,050B065760B =xFormigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 81,64800 81,64800

0,088111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,75035

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,75035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,44kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

E3CB3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16302/R 27,170000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,24110/R 24,110000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,40412 0,40412
Materials:

0,007091,390000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,026581,026581,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,03367 1,03367

0,006061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,44385

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,44385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,03m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

E4DCAD02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,88700/R 27,170001,100A0123000 =xOficial 1a encofradorh

24,11000/R 24,110001,000A0133000 =xAjudant encofradorh
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Subtotal... 53,99700 53,99700
Materials:

0,156091,550000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,519200,400001,298B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,04971276,240000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,1611210,670000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

1,595001,450001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

m2

10,016508,710001,150B0D75000 =xTauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

m2

0,187803,130000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 13,68542 13,68542

1,349932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,03235

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,03235COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,92m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.

F31522H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,80400/R 22,680000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,80400 6,80400
Maquinària:

17,67500/R 176,750000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 17,67500 17,67500
Materials:

82,4450074,950001,100B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 82,44500 82,44500

COST DIRECTE 106,92400

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,92400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,39kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 

F31B3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16302/R 27,170000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,19288/R 24,110000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,35590 0,35590
Materials:
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0,007091,390000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,026581,026581,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,03367 1,03367

0,005341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,39491

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,39491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,22m Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor 

K21D1011 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17520/R 22,680000,140A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,17520 3,17520

0,047631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,22283

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,22283COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,21m Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm
d'amplària i 30 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica 

K7J5141A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,89060/R 27,170000,180A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 4,89060 4,89060
Materials:

19,0443814,510001,3125B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

1,2050623,910000,0504B7JZ1010 =xImprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

dm3

Subtotal... 20,24944 20,24944

0,073361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,21340

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,21340COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €369,24m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària
com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat vist a
1 cara. Inclou replanteig, matavius, tractament de junts
i forats d'encofrat, tractament de juntes per garantir
l'estanquitat, curat del formigó, p.p. d'esperes de pilars i
murs, treballat de barres i el seu lligat, separadors,
mermes i passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons
plànol de detall. Mur executat per cates

1352MOD1 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

103,62274103,622741,000E32515H4 =xFormigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

m3

77,598301,1938265,000E32B300P =xArmadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

72,3507521,597243,350E32DFA03 =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó no vist

m2

115,6638134,526513,350E32DFA13 =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vis

m2

Subtotal... 369,23560 369,23560

COST DIRECTE 369,23560

0,00%DESPESES INDIRECTES

369,23560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €173,94m3 Llosa formigó armat amb formigó HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba, armat amb 15 kg/m2
d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2. 

135C5MD1 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

101,75035101,750351,000E3C515C4 =xFormigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

m3

72,192501,4438550,000E3CB3000 =xArmadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 173,94285 173,94285

COST DIRECTE 173,94285

0,00%DESPESES INDIRECTES
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173,94285COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,84m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 16 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist,
amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó amb acabat de
pols de quars, HA-25/B/10/IIa acabat fi per exteriors,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2 

145CMOD1 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,67847104,240440,160E45CA8C4 =xFormigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

m3

20,224951,3483315,000E4BC3000 =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 36,90342 36,90342
Partides d'obra:

75,9355969,032351,100E4DCAD02 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

m2

Subtotal... 75,93559 75,93559

COST DIRECTE 112,83901

0,00%DESPESES INDIRECTES

112,83901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,72m3 Fonament en rasa de formigó armat amb formigó
HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba, armat
amb 60 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
d'acer en barres corrugades. Segons plànol de detall.
Fonament executat per cates

2351MOD1 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

106,92400106,924001,000F31522H4 =xFormigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.

m3

55,796401,3949140,000F31B3000 =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 

kg

Subtotal... 162,72040 162,72040

COST DIRECTE 162,72040

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

162,72040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,87m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà
i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió 

E2131343 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,62000/R 27,620001,000A0125000 =xOficial 1a soldadorh

48,98880/R 22,680002,160A0140000 =xManobreh

79,73000/R 23,450003,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 156,33880 156,33880
Maquinària:

30,31100/R 17,830001,700C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

8,34912/R 57,980000,144C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

7,53000/R 7,530001,000C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 46,19012 46,19012

2,345081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 204,87400

0,00%DESPESES INDIRECTES

204,87400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,92m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió 

E2135123 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,41200/R 22,680000,900A0140000 =xManobreh

37,52000/R 23,450001,600A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 57,93200 57,93200
Maquinària:

14,26400/R 17,830000,800C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

5,85598/R 57,980000,101C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 20,11998 20,11998

0,868981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,92096

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,92096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,71m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió 

E3Z112R1 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,03775/R 27,170000,075A0122000 =xOficial 1a paletah

3,40200/R 22,680000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,43975 5,43975
Materials:

7,1872568,450000,105B06NLA1B =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10

m3

Subtotal... 7,18725 7,18725

0,081601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,70860

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,70860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,93m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector
hidròfug 

E8B11A05 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,89060/R 27,170000,180A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,43398/R 24,110000,018A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 5,32458 5,32458
Materials:

1,522355,970000,255B8B15000 =xProtector hidròfugkg

0,300ZF1879414 =xcinta pintorm2

Subtotal... 1,52235 1,52235

0,079871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,92680

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,92680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,62m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb
pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en
tres capes 

E8B271E3 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07550/R 27,170000,150A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,36165/R 24,110000,015A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 4,43715 4,43715
Materials:

3,115004,450000,700B8B271E0 =xPintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat

kg

0,300ZF1879414 =xcinta pintorm2
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 3,11500 3,11500

0,066561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,61871

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,61871COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,01m Subministrament i col·locació de clavegueró de polietilè
d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 125
mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió
nominal, inclosos accessoris, per anar soterrat, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra dins a 30 cm per sobre
del tub. Inclou p.p. de connexions, colzes, accessoris.
peces especials, maneguets dilatadors i brides
d'ancoratge.

ED7J7MD1 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,12050/R 24,650000,370A012J000 =xOficial 1a lampistah

8,92070/R 24,110000,370A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 18,04120 18,04120
Materials:

3,300003,300001,000BD7JA110 =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de
125 mm de diàmetre nominal, de 5 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

m

19,3956046,180000,420BFWB1F22 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5 bar
de pressió nominal, per a soldar

u

Subtotal... 22,69560 22,69560

0,270621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,00742

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,00742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.979,58u Subministrament i col·locació de dipòsit soterrat de
recollida d'aigües pluvials, de 10.000 litres de capacitat,
de poliester reforçat amb fibra de vidre i filtre integrat.
Inclou p.p. d'obra civil, p.p. d'accessoris, connexions a
xarxa existent de sanejament, peces especials, tub de
ventilació, filtres, connexió a rasa filtrant, pericons,
connexió a la xarxa de sanejament, així com la
sol·licitud de permisos necessaris. Completament
instal·lat. Tot complint la normativa vigent.

EJ711MOD Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

122,26500/R 27,170004,500A0121000 =xOficial 1ah

122,26500/R 27,170004,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

102,06000/R 22,680004,500A0140000 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 346,59000 346,59000
Maquinària:

220,54500/R 49,010004,500C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 220,54500 220,54500
Materials:

6,600003,300002,000BD7JA110 =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de
125 mm de diàmetre nominal, de 5 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

m

46,1800046,180001,000BFWB1F22 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5 bar
de pressió nominal, per a soldar

u

4.351,000004.351,000001,000BJ711MOD =xDipòsit soterrat de recollida d'aigües pluvials, de 10000
litres de capacitat, de poliester reforçat amb fibra de
vidre (PRFV) amb filtre integrat

u

Subtotal... 4.403,78000 4.403,78000

8,664752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.979,57975

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.979,57975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,66u Instal·lació d'equip de porter electrònic antivandàlic
compost de: placa exterior de carrer antivandàlica amb
polsador de trucada sobre pal de suport, font
d'alimentació i telèfon interior. Inclús obreportes, visera,
cablejat i caixes. Totalment muntat, connexionat i
posada en funcionament per l'empresa instal·ladora
per a la comprovació del seu correcte funcionament.

EP24MOD1 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,16000/R 28,080002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

48,22000/R 24,110002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 104,38000 104,38000
Materials:

24,7800024,780001,000BP246421 =xObreportes elèctric d'accionament automàtic per a
sistemes digitals o 2 fils amb palanca de desbloqueig
per a col·locar encastat

u

21,9300021,930001,000BP254270 =xTelèfon per a sistema audio 4+N fils, per a instal·lació
mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb
secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i
addicional

u

Subtotal... 46,71000 46,71000

1,565701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 152,65570

0,00%DESPESES INDIRECTES

152,65570COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,66m Demolició de vorada i rigola col·locada sobre formigó,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

F2191305 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,34500/R 23,450000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,34500 2,34500
Maquinària:

0,89150/R 17,830000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,39152/R 57,980000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,28302 2,28302

0,035181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,66320

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,66320COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,98m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o
formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió. Inclou manteniment de tapes i
pericons existents.

F219MOD1 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,67200/R 73,440000,050C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,30579/R 101,930000,003C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,97779 3,97779

COST DIRECTE 3,97779

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,97779COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,61u Desmuntatge per a posterior reutilització d'elements
existents de mobiliari urbà, inclús fonaments i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor i aplec a la mateixa obra. 

F21QMOD2 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

58,62500/R 23,450002,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 58,62500 58,62500
Maquinària:

7,35150/R 49,010000,150C1503300 =xCamió grua de 3 th

3,71000/R 3,710001,000C2001000 =xMartell trencador manualh

0,97300/R 9,730000,100CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 12,03450 12,03450
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Altres:

2,0670020,670000,100B2RA73G0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 2,06700 2,06700

0,879381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,60587

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,60587COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,61m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada de fins a 20
cm de gruix amb pala carregadora i càrrega mecànica
sobre camió 

F22113L2 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,61158/R 101,930000,006C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,61158 0,61158

COST DIRECTE 0,61158

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,61158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,54m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics

F221AA20 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22680/R 22,680000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,22680 0,22680
Maquinària:

4,31420/R 78,440000,055C1311270 =xPala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWh

Subtotal... 4,31420 4,31420

0,003401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,54440

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,54440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,15m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat sobre camió

F2226123 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,81440/R 22,680000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,81440 1,81440
Maquinària:

9,31159/R 57,980000,1606C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 9,31159 9,31159

0,027221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,15321

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,15321COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,35m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat 

F222KA22 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22680/R 22,680000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,22680 0,22680
Maquinària:

15,12118/R 57,980000,2608C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 15,12118 15,12118

0,003401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,35138

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,35138COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,89m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

F227A00F Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42884/R 22,680000,063A0140000 =xManobreh

1,03180/R 23,450000,044A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,46064 2,46064
Maquinària:

0,39556/R 8,990000,044C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 0,39556 0,39556

0,036911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,89311

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,89311COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,52m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

F227T00F Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,67370/R 67,370000,010C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,84436/R 76,760000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,51806 1,51806

COST DIRECTE 1,51806

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,51806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,41m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra o sauló, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 100 % PM

F2285M00 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,69000/R 23,450000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,69000 4,69000
Maquinària:

3,47880/R 57,980000,060C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,27200/R 6,360000,200C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 4,75080 4,75080
Materials:

20,9000019,000001,100B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 20,90000 20,90000

0,070351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,41115

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,41115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,44m3 Rebliment i piconatge de material adequat d'aportació,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant per a compactar, amb compactació del 100 %
PM

F228FMD1 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,72500/R 23,450000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,72500 11,72500
Maquinària:

7,01558/R 57,980000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,18000/R 6,360000,500C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh
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Subtotal... 10,19558 10,19558
Materials:

11,340006,300001,800B03D5000 =xTerra adequadam3

Subtotal... 11,34000 11,34000

0,175881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,43646

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,43646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,45m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km

F2R5426A Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,45024/R 44,160000,214C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 9,45024 9,45024

COST DIRECTE 9,45024

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,45024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,38m3 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

F2RA63G0 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

22,3800022,380001,000B2RA63G0 =xDeposició 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)

t

Subtotal... 22,38000 22,38000

COST DIRECTE 22,38000

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,52m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA6580 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
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Altres:

14,5214085,420000,170B2RA6580 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 14,52140 14,52140

COST DIRECTE 14,52140

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,52140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,35m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de
terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

5,350005,350001,000B2RA7LP0 =xDeposició 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)

m3

Subtotal... 5,35000 5,35000

COST DIRECTE 5,35000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,35000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €533,55u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat, col·locada 

F6A135PB Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

60,37200/R 28,080002,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

12,22650/R 27,170000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

30,13750/R 24,110001,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 102,73600 102,73600
Materials:

422,92000422,920001,000B6A135PB =xPorta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 27/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,3271593,953250,0567D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 428,24715 428,24715

2,568402,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 533,55155

0,00%DESPESES INDIRECTES

533,55155COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,24m Reixat de parcel·la, igual a l'existent, mitjançant panell
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm en les
zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x1,00 m,
acabat galvanitzat i plastificat en color verd, i pals de
perfil buit de secció rectangular, de 60x40x2 mm,
cargolaments sobre murets de fàbrica formigó. Inclús
elements de subjecció dels panells als pals metàl·lics i
accessoris.

 

F6A1MOD1 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,04000/R 28,080000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

12,05500/R 24,110000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 26,09500 26,09500
Maquinària:

4,87500/R 9,750000,500C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

h

Subtotal... 4,87500 4,87500
Materials:

1,422000,900001,580B0715000 =xMorter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

kg

37,4550024,970001,500B6A1KRA0 =xReixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5
x 2 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada
de 50x100 mm i 4 mm de gruix, , fixats mecànicament
a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre
50 mm i 1.5 mm de gruix , situats cada 2.5 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i
plastificat

m

Subtotal... 38,87700 38,87700

0,391431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,23842

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,23842COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,63m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM 

F921201J Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13400/R 22,680000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13400 1,13400
Maquinària:

2,35795/R 67,370000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

3,07040/R 76,760000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,22175/R 48,870000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 6,65010 6,65010
Materials:

0,093001,860000,050B0111000 =xAiguam3

20,7345018,030001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 20,82750 20,82750

0,017011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,62861

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,62861COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,38m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

F9233J10 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13400/R 22,680000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13400 1,13400
Maquinària:

2,35795/R 67,370000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,53520/R 76,760000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 3,89315 3,89315
Materials:

34,3519018,370001,870B0331300 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmt

Subtotal... 34,35190 34,35190

COST DIRECTE 39,37905

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,37905COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €37,54m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió 

F96AU010 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07550/R 27,170000,150A0121000 =xOficial 1ah

3,40200/R 22,680000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,47750 7,47750
Materials:

26,9745025,690001,050B96AUG10 =xVorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

m

Subtotal... 26,97450 26,97450
Altres:

2,9709066,020000,045B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

Subtotal... 2,97090 2,97090

0,112161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,53506

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,53506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,22m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de
Santa Coloma de Farnes, rentada, sense particules
arguiloses de granulometria entre 1 i 3 mm cantell
rodo, seguint especificacions de paviments per a zones
de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans
mecanics

F9AQUMD1 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13400/R 22,680000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13400 1,13400
Maquinària:

25,27000/R 50,540000,500C133M0Q0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

h

Subtotal... 25,27000 25,27000
Materials:

20,8035018,090001,150B0311500 =xSorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 20,80350 20,80350

0,017011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,22451

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,22451COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.200,00pa Adecuacuió de la xarxa de reg existent a la nova
zonificació de la zona d'esbarjo. Inclou deixar la xarxa
preparada per a la futura ampliació de reg per a Fase
2. Inclou anelles i tubs de degoteig de polietilè PE16 de
16 mm de diàmetre amb degoters autocompensats
integrats, ramal, filtres de material plàstic, comptador
volumètric de llautó amb unions embridades de
diàmetre nominal 2´´, connexions, pericons, permisos i
accessoris així com la part proporcional d'obra civil
necessària per la seva execució.

FJMOD001 Rend.: 1,000P- 34

 €100,33u Muntatge per a posterior reutilització d'elements
existents de mobiliari urbà, inclús fonaments i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor i aplec a la mateixa obra. Inclou
p.p. de fixació al paviment i/o formació de forat al
paviment amb mitjans mecànics i rebliment amb morter
M-40 a per fixar.

FQAMMOD8 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,04000/R 28,080000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

19,28800/R 24,110000,800A013M000 =xAjudant muntadorh

18,14400/R 22,680000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 51,47200 51,47200
Maquinària:

3,71000/R 3,710001,000C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 3,71000 3,71000
Materials:

45,1468890,293750,500D060M0C1 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 45,14688 45,14688

COST DIRECTE 100,32888

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,32888COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €718,79u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a
80 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió. No inclou les feines de
preparació

FR6P16C5 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

82,06800/R 39,080002,100A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah

113,28000/R 28,320004,000A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 195,34800 195,34800
Maquinària:

150,95000/R 60,380002,500C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

39,74400/R 44,160000,900C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

48,41100/R 53,790000,900C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h

62,07600/R 51,730001,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 301,18100 301,18100
Materials:

1,860001,860001,000B0111000 =xAiguam3

195,4025570,670002,765B0315601 =xSorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

t

20,1134063,650000,316BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

m3

Subtotal... 217,37595 217,37595

4,883702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 718,78865

0,00%DESPESES INDIRECTES

718,78865COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,97u Equip per a cada exemplar. de 4 tubs de aireació
corrugat de diàmetre 50 mm, retenedors d'humitat.

FR820003 Rend.: 1,000P- 37

 €8,89m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km 

K2R35039 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,89200/R 37,050000,240C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 8,89200 8,89200

COST DIRECTE 8,89200

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,89200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,15u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant
muntat superficialment o desencastat prèviament, amb
tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal
comprès entre 110 i 125 mm amb utilització d'un
accessori, inlcou retirdada del tub existent i connexió a
la instal·lació soterrada.

LD1R1MD1 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA
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Mà d'obra:

24,65000/R 24,650001,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 24,65000 24,65000
Materials:

5,010003,340001,500BD13189B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

7,570007,570001,000BDW3B800 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmu

0,110000,110001,000BDY3B800 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmu

Subtotal... 12,69000 12,69000
Partides d'obra:

3,222833,222831,000K21D1011 =xArrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor 

m

25,2134025,213401,000K7J5141A =xSegellat de junt entre materials d'obra de 40 mm
d'amplària i 30 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica 

m

Subtotal... 28,43623 28,43623

0,369751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,14598

0,00%DESPESES INDIRECTES

66,14598COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €900,00pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut segons
Estudi i Pla de Seguretat i Salut

H0000000

 €300,00pa Partida alçada a justificar de Control de Qualitat segons
Pla de Control de Qualitat

H00000CQ

 €2.000,00pa Previsió d'imprevistos d'obra, instal·lacions o seguretat
i salut (A justificar)

IINF0002
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €66,02m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €22,38t 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)

B2RA63G0

 €85,42t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6580

 €20,67t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G0

 €5,35m3 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)

B2RA7LP0
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 27/11/19 Pàg.: 1

P-1 1352MOD1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat vist a 1 cara. Inclou
replanteig, matavius, tractament de junts i forats d'encofrat, tractament de juntes per garantir
l'estanquitat, curat del formigó, p.p. d'esperes de pilars i murs, treballat de barres i el seu
lligat, separadors, mermes i passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons plànol de detall. Mur
executat per cates

369,24 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 135C5MD1 m3 Llosa formigó armat amb formigó HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba, armat amb 15 kg/m2 d'armadura per a lloses de
fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

173,94 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 145CMOD1 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 16 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat
per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó amb acabat de
pols de quars, HA-25/B/10/IIa acabat fi per exteriors, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

112,84 €

(CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 2351MOD1 m3 Fonament en rasa de formigó armat amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba, armat amb 60 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 d'acer en barres corrugades.
Segons plànol de detall. Fonament executat per cates

162,72 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 E2131343 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

204,87 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 E2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió

78,92 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

12,71 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-8 E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug 6,93 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 E8B271E3 m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i
elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i
resistent a l'humitat, aplicada en tres capes

7,62 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 ED7J7MD1 m Subministrament i col·locació de clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació
sifònica, PE 80 de 125 mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió nominal, inclosos
accessoris, per anar soterrat, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra dins a 30 cm per sobre del tub. Inclou p.p. de connexions,
colzes, accessoris. peces especials, maneguets dilatadors i brides d'ancoratge.

41,01 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-11 EJ711MOD u Subministrament i col·locació de dipòsit soterrat de recollida d'aigües pluvials, de 10.000
litres de capacitat, de poliester reforçat amb fibra de vidre i filtre integrat. Inclou p.p. d'obra
civil, p.p. d'accessoris, connexions a xarxa existent de sanejament, peces especials, tub de
ventilació, filtres, connexió a rasa filtrant, pericons, connexió a la xarxa de sanejament, així
com la sol·licitud de permisos necessaris. Completament instal·lat. Tot complint la normativa

4.979,58 €
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vigent.

(QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 EP24MOD1 u Instal·lació d'equip de porter electrònic antivandàlic compost de: placa exterior de carrer
antivandàlica amb polsador de trucada sobre pal de suport, font d'alimentació i telèfon
interior. Inclús obreportes, visera, cablejat i caixes. Totalment muntat, connexionat i posada
en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.

152,66 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 F2191305 m Demolició de vorada i rigola col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-14 F219MOD1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou
manteniment de tapes i pericons existents.

3,98 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 F21QMOD2 u Desmuntatge per a posterior reutilització d'elements existents de mobiliari urbà, inclús
fonaments i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i
aplec a la mateixa obra.

73,61 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada de fins a 20 cm de gruix amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió

0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat, amb mitjans mecànics 4,54 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat sobre camió

11,15 €

(ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-19 F222KA22 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

15,35 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,52 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-22 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 100 % PM

30,41 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 F228FMD1 m3 Rebliment i piconatge de material adequat d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant  picó vibrant per a compactar, amb compactació del 100 % PM

33,44 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-24 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,45 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-25 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

22,38 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,52 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,35 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-28 F6A135PB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants
de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada

533,55 €

(CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-29 F6A1MOD1 m Reixat de parcel·la, igual a l'existent, mitjançant panell de malla electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm en les zones de plec, i 5 mm de
diàmetre, de 2,50x1,00 m, acabat galvanitzat i plastificat en color verd, i pals de perfil buit de
secció rectangular, de 60x40x2 mm, cargolaments sobre murets de fàbrica formigó. Inclús
elements de subjecció dels panells als pals metàl·lics i accessoris.

70,24 €

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 28,63 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 F9233J10 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

39,38 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

37,54 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 F9AQUMD1 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de Santa Coloma de Farnes, rentada, sense
particules arguiloses de granulometria entre 1 i 3 mm cantell rodo, seguint especificacions de
paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

47,22 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-34 FJMOD001 pa Adecuacuió de la xarxa de reg existent a la nova zonificació de la zona d'esbarjo. Inclou
deixar la xarxa preparada per a la futura ampliació de reg per a Fase 2. Inclou anelles i tubs
de degoteig de polietilè PE16 de 16 mm de diàmetre amb degoters autocompensats
integrats, ramal, filtres de material plàstic, comptador volumètric de llautó amb unions
embridades de diàmetre nominal 2´´, connexions, pericons, permisos i accessoris així com la
part proporcional d'obra civil necessària per la seva execució.

1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)
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P-35 FQAMMOD8 u Muntatge per a posterior reutilització d'elements existents de mobiliari urbà, inclús fonaments
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i aplec a la
mateixa obra. Inclou p.p. de fixació al paviment i/o formació de forat al paviment amb mitjans
mecànics i rebliment amb morter M-40 a per fixar.

100,33 €

(CENT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-36 FR6P16C5 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou
les feines de preparació

718,79 €

(SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-37 FR820003 u Equip per a cada exemplar. de 4 tubs de aireació corrugat de diàmetre 50 mm, retenedors
d'humitat.

27,97 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-38 K2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

8,89 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-39 LD1R1MD1 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat
prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i
125 mm amb utilització d'un accessori, inlcou retirdada del tub existent i connexió a la
instal·lació soterrada.

66,15 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

Sant Quirze del Vallès, Novembre de 2019

SUSANA RODRIGUEZ SALGADO,arquitecta
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.
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P-1 1352MOD1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat vist a 1 cara. Inclou
replanteig, matavius, tractament de junts i forats d'encofrat, tractament de juntes per garantir
l'estanquitat, curat del formigó, p.p. d'esperes de pilars i murs, treballat de barres i el seu
lligat, separadors, mermes i passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons plànol de detall. Mur
executat per cates

369,24 €

Altres conceptes 369,24000 €

P-2 135C5MD1 m3 Llosa formigó armat amb formigó HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba, armat amb 15 kg/m2 d'armadura per a lloses de
fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

173,94 €

Altres conceptes 173,94000 €

P-3 145CMOD1 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 16 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat
per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó amb acabat de
pols de quars, HA-25/B/10/IIa acabat fi per exteriors, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

112,84 €

Altres conceptes 112,84000 €

P-4 2351MOD1 m3 Fonament en rasa de formigó armat amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba, armat amb 60 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 d'acer en barres corrugades.
Segons plànol de detall. Fonament executat per cates

162,72 €

Altres conceptes 162,72000 €

P-5 E2131343 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

204,87 €

Altres conceptes 204,87000 €

P-6 E2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió

78,92 €

Altres conceptes 78,92000 €

P-7 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

12,71 €

B06NLA1B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10

7,18725 €

Altres conceptes 5,52275 €

P-8 E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug 6,93 €

B8B15000 kg Protector hidròfug 1,52235 €

Altres conceptes 5,40765 €

P-9 E8B271E3 m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i
elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i
resistent a l'humitat, aplicada en tres capes

7,62 €

B8B271E0 kg Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a
protecció contra la penetració i resistent a l'humitat

3,11500 €

Altres conceptes 4,50500 €

P-10 ED7J7MD1 m Subministrament i col·locació de clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació
sifònica, PE 80 de 125 mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió nominal, inclosos
accessoris, per anar soterrat, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra dins a 30 cm per sobre del tub. Inclou p.p. de connexions,
colzes, accessoris. peces especials, maneguets dilatadors i brides d'ancoratge.

41,01 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

19,39560 €



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 1)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 27/11/19 Pàg.: 2

BD7JA110 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 125 mm de diàmetre nominal, de 5
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

3,30000 €

Altres conceptes 18,31440 €

P-11 EJ711MOD u Subministrament i col·locació de dipòsit soterrat de recollida d'aigües pluvials, de 10.000
litres de capacitat, de poliester reforçat amb fibra de vidre i filtre integrat. Inclou p.p. d'obra
civil, p.p. d'accessoris, connexions a xarxa existent de sanejament, peces especials, tub de
ventilació, filtres, connexió a rasa filtrant, pericons, connexió a la xarxa de sanejament, així
com la sol·licitud de permisos necessaris. Completament instal·lat. Tot complint la normativa
vigent.

4.979,58 €

BJ711MOD u Dipòsit soterrat de recollida d'aigües pluvials, de 10000 litres de capacitat, de poliester
reforçat amb fibra de vidre (PRFV) amb filtre integrat

4.351,00000 €

BD7JA110 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 125 mm de diàmetre nominal, de 5
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

6,60000 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

46,18000 €

Altres conceptes 575,80000 €

P-12 EP24MOD1 u Instal·lació d'equip de porter electrònic antivandàlic compost de: placa exterior de carrer
antivandàlica amb polsador de trucada sobre pal de suport, font d'alimentació i telèfon
interior. Inclús obreportes, visera, cablejat i caixes. Totalment muntat, connexionat i posada
en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.

152,66 €

BP246421 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de
desbloqueig per a col·locar encastat

24,78000 €

BP254270 u Telèfon per a sistema audio 4+N fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada
electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional

21,93000 €

Altres conceptes 105,95000 €

P-13 F2191305 m Demolició de vorada i rigola col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,66 €

Altres conceptes 4,66000 €

P-14 F219MOD1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou
manteniment de tapes i pericons existents.

3,98 €

Altres conceptes 3,98000 €

P-15 F21QMOD2 u Desmuntatge per a posterior reutilització d'elements existents de mobiliari urbà, inclús
fonaments i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i
aplec a la mateixa obra.

73,61 €

Altres conceptes 73,61000 €

P-16 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada de fins a 20 cm de gruix amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió

0,61 €

Altres conceptes 0,61000 €

P-17 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat, amb mitjans mecànics 4,54 €

Altres conceptes 4,54000 €

P-18 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat sobre camió

11,15 €

Altres conceptes 11,15000 €

P-19 F222KA22 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

15,35 €

Altres conceptes 15,35000 €
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P-20 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,89 €

Altres conceptes 2,89000 €

P-21 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,52 €

Altres conceptes 1,52000 €

P-22 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 100 % PM

30,41 €

Altres conceptes 30,41000 €

P-23 F228FMD1 m3 Rebliment i piconatge de material adequat d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant  picó vibrant per a compactar, amb compactació del 100 % PM

33,44 €

B03D5000 m3 Terra adequada 11,34000 €

Altres conceptes 22,10000 €

P-24 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,45 €

Altres conceptes 9,45000 €

P-25 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

22,38 €

Altres conceptes 22,38000 €

P-26 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,52 €

Altres conceptes 14,52000 €

P-27 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,35 €

Altres conceptes 5,35000 €

P-28 F6A135PB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants
de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada

533,55 €

B6A135PB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants
de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat

422,92000 €

Altres conceptes 110,63000 €

P-29 F6A1MOD1 m Reixat de parcel·la, igual a l'existent, mitjançant panell de malla electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm en les zones de plec, i 5 mm de
diàmetre, de 2,50x1,00 m, acabat galvanitzat i plastificat en color verd, i pals de perfil buit de
secció rectangular, de 60x40x2 mm, cargolaments sobre murets de fàbrica formigó. Inclús
elements de subjecció dels panells als pals metàl·lics i accessoris.

70,24 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 1,42200 €

B6A1KRA0 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1.5 mm de gruix , situats cada 2.5 m
als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat

37,45500 €

Altres conceptes 31,36300 €
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P-30 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 28,63 €

B0111000 m3 Aigua 0,09300 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,73450 €

Altres conceptes 7,80250 €

P-31 F9233J10 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

39,38 €

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 34,35190 €

Altres conceptes 5,02810 €

P-32 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

37,54 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

26,97450 €

Altres conceptes 10,56550 €

P-33 F9AQUMD1 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de Santa Coloma de Farnes, rentada, sense
particules arguiloses de granulometria entre 1 i 3 mm cantell rodo, seguint especificacions de
paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

47,22 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 20,80350 €

Altres conceptes 26,41650 €

P-34 FJMOD001 pa Adecuacuió de la xarxa de reg existent a la nova zonificació de la zona d'esbarjo. Inclou
deixar la xarxa preparada per a la futura ampliació de reg per a Fase 2. Inclou anelles i tubs
de degoteig de polietilè PE16 de 16 mm de diàmetre amb degoters autocompensats
integrats, ramal, filtres de material plàstic, comptador volumètric de llautó amb unions
embridades de diàmetre nominal 2´´, connexions, pericons, permisos i accessoris així com la
part proporcional d'obra civil necessària per la seva execució.

1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-35 FQAMMOD8 u Muntatge per a posterior reutilització d'elements existents de mobiliari urbà, inclús fonaments
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i aplec a la
mateixa obra. Inclou p.p. de fixació al paviment i/o formació de forat al paviment amb mitjans
mecànics i rebliment amb morter M-40 a per fixar.

100,33 €

Altres conceptes 100,33000 €

P-36 FR6P16C5 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou
les feines de preparació

718,79 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 20,11340 €

B0315601 t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 195,40255 €

B0111000 m3 Aigua 1,86000 €

Altres conceptes 501,41405 €

P-37 FR820003 u Equip per a cada exemplar. de 4 tubs de aireació corrugat de diàmetre 50 mm, retenedors
d'humitat.

27,97 €

Sense descomposició 27,97000 €

P-38 K2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

8,89 €

Altres conceptes 8,89000 €

P-39 LD1R1MD1 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat
prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i

66,15 €
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125 mm amb utilització d'un accessori, inlcou retirdada del tub existent i connexió a la
instal·lació soterrada.

K7J5141A m Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb
massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica

25,21340 €

BD13189B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm i de llargària 5 m, per a encolar

5,01000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,57000 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €

K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

3,22283 €

Altres conceptes 25,02377 €

Sant Quirze del Vallès, Novembre de 2019

SUSANA RODRIGUEZ SALGADO,arquitecta
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.
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Capítol 01 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada de fins a 20 cm de gruix
amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió  (P - 16)

0,61 36,050 21,99

2 F219MOD1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió. Inclou manteniment de tapes i
pericons existents. (P - 14)

3,98 467,940 1.862,40

3 F2191305 m Demolició de vorada i rigola col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 13)

4,66 8,000 37,28

4 F21QMOD2 u Desmuntatge per a posterior reutilització d'elements existents de
mobiliari urbà, inclús fonaments i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i aplec a la mateixa
obra.  (P - 15)

73,61 3,000 220,83

5 E2131343 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió  (P - 5)

204,87 2,080 426,13

6 E2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió  (P - 6)

78,92 1,560 123,12

7 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics (P - 17)

4,54 101,165 459,29

8 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica
del material excavat sobre camió (P - 18)

11,15 33,519 373,74

9 F222KA22 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat  (P - 19)

15,35 17,424 267,46

10 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 20)

2,89 32,610 94,24

11 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 21)

1,52 587,750 893,38

12 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o
sauló, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 100 % PM (P - 22)

30,41 16,000 486,56

13 F228FMD1 m3 Rebliment i piconatge de material adequat d'aportació, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant per a compactar, amb
compactació del 100 % PM (P - 23)

33,44 16,088 537,98

14 K2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km  (P - 38)

8,89 207,107 1.841,18

15 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 24)

9,45 164,521 1.554,72

16 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 27)

5,35 207,107 1.108,02

17 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 26)

14,52 13,500 196,02

18 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 - 25)

22,38 233,970 5.236,25

EUR
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TOTAL Capítol 00.01 15.740,59

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)

Capítol 02 FONAMENTS, CONTENCIONS I ESTRUCTURES

1 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió  (P - 7)

12,71 11,925 151,57

2 2351MOD1 m3 Fonament en rasa de formigó armat amb formigó HA-25/B/20/IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba,
armat amb 60 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 d'acer en barres corrugades.
Segons plànol de detall. Fonament executat per cates (P - 4)

162,72 12,150 1.977,05

3 1352MOD1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins
a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat vist a 1 cara.
Inclou replanteig, matavius, tractament de junts i forats d'encofrat,
tractament de juntes per garantir l'estanquitat, curat del formigó, p.p.
d'esperes de pilars i murs, treballat de barres i el seu lligat,
separadors, mermes i passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons
plànol de detall. Mur executat per cates (P - 1)

369,24 4,860 1.794,51

4 145CMOD1 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 16 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó amb acabat de
pols de quars, HA-25/B/10/IIa acabat fi per exteriors, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 15 kg/m2  (P - 3)

112,84 31,590 3.564,62

5 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM  (P - 30)

28,63 3,960 113,37

6 135C5MD1 m3 Llosa formigó armat amb formigó HA-25/B/10/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, armat
amb 15 kg/m2 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.  (P - 2)

173,94 2,376 413,28

TOTAL Capítol 00.02 8.014,40

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)

Capítol 03 REVESTIMENTS

1 E8B271E3 m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura
anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques,
monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a
l'humitat, aplicada en tres capes  (P - 9)

7,62 13,500 102,87

2 E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug  (P - 8) 6,93 12,000 83,16

TOTAL Capítol 00.03 186,03

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)

Capítol 04 PAVIMENTS

EUR
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1 F9233J10 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 31)

39,38 4,740 186,66

2 F9AQUMD1 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de Santa Coloma de
Farnes, rentada, sense particules arguiloses de granulometria entre 1 i
3 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones
de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics (P -
33)

47,22 165,540 7.816,80

3 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió  (P - 32)

37,54 15,900 596,89

TOTAL Capítol 00.04 8.600,35

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)

Capítol 05 SANEJAMENT I CANALITZACIONS

1 ED7J7MD1 m Subministrament i col·locació de clavegueró de polietilè d'alta densitat
per a evacuació sifònica, PE 80 de 125 mm de diàmetre nominal
exterior, 5 bar de pressió nominal, inclosos accessoris, per anar
soterrat, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra dins a 30 cm per sobre del tub. Inclou
p.p. de connexions, colzes, accessoris. peces especials, maneguets
dilatadors i brides d'ancoratge. (P - 10)

41,01 10,000 410,10

2 LD1R1MD1 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat
superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a
1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb
utilització d'un accessori, inlcou retirdada del tub existent i connexió a
la instal·lació soterrada. (P - 39)

66,15 1,000 66,15

3 EJ711MOD u Subministrament i col·locació de dipòsit soterrat de recollida d'aigües
pluvials, de 10.000 litres de capacitat, de poliester reforçat amb fibra
de vidre i filtre integrat. Inclou p.p. d'obra civil, p.p. d'accessoris,
connexions a xarxa existent de sanejament, peces especials, tub de
ventilació, filtres, connexió a rasa filtrant, pericons, connexió a la xarxa
de sanejament, així com la sol·licitud de permisos necessaris.
Completament instal·lat. Tot complint la normativa vigent.
(P - 11)

4.979,58 1,000 4.979,58

TOTAL Capítol 00.05 5.455,83

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)

Capítol 06 INSTAL·LACIONS VARIES

1 EP24MOD1 u Instal·lació d'equip de porter electrònic antivandàlic compost de: placa
exterior de carrer antivandàlica amb polsador de trucada sobre pal de
suport, font d'alimentació i telèfon interior. Inclús obreportes, visera,
cablejat i caixes. Totalment muntat, connexionat i posada en
funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu
correcte funcionament. (P - 12)

152,66 1,000 152,66

2 IINF0002 pa Previsió d'imprevistos d'obra, instal·lacions o seguretat i salut (A
justificar) (P - 0)

2.000,00 1,000 2.000,00

3 FJMOD001 pa Adecuacuió de la xarxa de reg existent a la nova zonificació de la zona
d'esbarjo. Inclou deixar la xarxa preparada per a la futura ampliació de
reg per a Fase 2. Inclou anelles i tubs de degoteig de polietilè PE16 de
16 mm de diàmetre amb degoters autocompensats integrats, ramal,
filtres de material plàstic, comptador volumètric de llautó amb unions
embridades de diàmetre nominal 2´´, connexions, pericons, permisos i
accessoris així com la part proporcional d'obra civil necessària per la
seva execució. (P - 34)

1.200,00 1,000 1.200,00

EUR
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TOTAL Capítol 00.06 3.352,66

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)

Capítol 07 EQUIPAMENT I MOBILIARI URBA

1 FQAMMOD8 u Muntatge per a posterior reutilització d'elements existents de mobiliari
urbà, inclús fonaments i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor i aplec a la mateixa obra. Inclou p.p.
de fixació al paviment i/o formació de forat al paviment amb mitjans
mecànics i rebliment amb morter M-40 a per fixar. (P - 35)

100,33 1,000 100,33

2 F6A1MOD1 m Reixat de parcel·la, igual a l'existent, mitjançant panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla,
reduït a 50x50 mm en les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de
2,50x1,00 m, acabat galvanitzat i plastificat en color verd, i pals de
perfil buit de secció rectangular, de 60x40x2 mm, cargolaments sobre
murets de fàbrica formigó. Inclús elements de subjecció dels panells
als pals metàl·lics i accessoris.

(P - 29)

70,24 36,000 2.528,64

3 F6A135PB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada
de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada  (P - 28)

533,55 2,000 1.067,10

TOTAL Capítol 00.07 3.696,07

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)

Capítol 08 JARDINERIA

1 FR6P16C5 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou les feines de
preparació (P - 36)

718,79 13,000 9.344,27

2 FR820003 u Equip per a cada exemplar. de 4 tubs de aireació corrugat de diàmetre
50 mm, retenedors d'humitat. (P - 37)

27,97 13,000 363,61

TOTAL Capítol 00.08 9.707,88

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)

Capítol 09 CONTROL DE QUALITAT

1 H00000CQ pa Partida alçada a justificar de Control de Qualitat segons Pla de Control
de Qualitat (P - 0)

300,00 1,000 300,00

TOTAL Capítol 00.09 300,00

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1)

EUR
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Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

1 H0000000 pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut segons Estudi i Pla de
Seguretat i Salut (P - 0)

900,00 1,000 900,00

TOTAL Capítol 00.10 900,00

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 1)

RESUM DE PRESSUPOST Data: 27/11/19 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 00.01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU 15.740,59

Capítol 00.02  FONAMENTS, CONTENCIONS I ESTRUCTURES 8.014,40

Capítol 00.03  REVESTIMENTS 186,03

Capítol 00.04  PAVIMENTS 8.600,35

Capítol 00.05  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 5.455,83

Capítol 00.06  INSTAL·LACIONS VARIES 3.352,66

Capítol 00.07  EQUIPAMENT I MOBILIARI URBA 3.696,07

Capítol 00.08  JARDINERIA 9.707,88

Capítol 00.09  CONTROL DE QUALITAT 300,00

Capítol 00.10  SEGURETAT I SALUT 900,00

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1) 55.953,81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
55.953,81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 1) 55.953,81

55.953,81

euros



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 1)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 55.953,81

13 % Despeses generals SOBRE 55.953,81....................................................................... 7.274,00

6 % Benefici Industrial SOBRE 55.953,81............................................................................ 3.357,23

Subtotal 66.585,04

21 % IVA SOBRE 66.585,04................................................................................................. 13.982,86

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 80.567,90

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS )

Sant Quirze del Vallès, Novembre de 2019

SUSANA RODRIGUEZ SALGADO,arquitecta
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.
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PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 2)

AMIDAMENTS Data: 27/11/19 Pàg.: 1

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)
Capítol 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada de fins a 20 cm de gruix amb pala carregadora i càrrega mecànica
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Talud 1 2,400 9,100 21,840 C#*D#*E#*F#
2 Talud 2 113,400 113,400 C#*D#*E#*F#
3 Talud acceso 64,350 64,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 199,590

2 K219MOD1 m2 Enderroc de llosa de formigó armat, de fins a 25 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llosa escalera-rampa 83,700 83,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,700

3 F219MOD1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou manteniment de tapes i pericons existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pista pas 7,000 41,600 291,200 C#*D#*E#*F#
2 Pav rojo 2,450 41,600 101,920 C#*D#*E#*F#
3 Rampa 55,700 55,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 448,820

4 F2191305 m Demolició de vorada i rigola col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 talud 3 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
2 rampa accés 19,900 19,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,300

5 F21QMOD2 u Desmuntatge per a posterior reutilització d'elements existents de mobiliari urbà, inclús fonaments i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i aplec a la mateixa obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparca-bicis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 taula ping-pong 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 canasta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 banc 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 xarxes de seguretat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 E2131343 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 2)

AMIDAMENTS Data: 27/11/19 Pàg.: 2

1 MURET OBRA
2 talud 1 8,900 0,400 0,400 1,424 C#*D#*E#*F#
3 talud 2 25,900 0,400 0,400 4,144 C#*D#*E#*F#
4 talud 3 8,200 0,400 0,400 1,312 C#*D#*E#*F#
5 MURET FORMIGÓ
6 tallud 1 8,900 0,800 0,600 4,272 C#*D#*E#*F#
7 talud 2 28,700 0,800 0,600 13,776 C#*D#*E#*F#
8 MURET BLOC 10,450 0,600 0,600 3,762 C#*D#*E#*F#
9 rampa 22,500 0,600 0,600 8,100 C#*D#*E#*F#

10 zona font 10,300 0,600 0,600 3,708 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,498

7 E2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MURET OBRA
2 talud 1 8,900 0,400 0,300 1,068 C#*D#*E#*F#
3 talud 2 25,900 0,400 0,300 3,108 C#*D#*E#*F#
4 talud 3 8,200 0,400 0,300 0,984 C#*D#*E#*F#
5 MURET BLOC
6 rampa 22,500 0,600 0,300 4,050 C#*D#*E#*F#
7 zona font 10,300 0,600 0,300 1,854 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,064

8 E2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MURET FORMIGÓ
2 talud 1 8,900 1,300 0,300 3,471 C#*D#*E#*F#
3 talud 2 28,900 2,200 0,300 19,074 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,545

9 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAIXA PAVIMENT
2 zona picnic 2,400 9,100 1,200 26,208 C#*D#*E#*F#
3 zona rocodrom 101,800 1,200 122,160 C#*D#*E#*F#
4 talud 3 8,200 1,300 1,200 12,792 C#*D#*E#*F#
5 talud rampa accés 25,400 0,500 12,700 C#*D#*E#*F#
6 pista 7,000 41,600 0,100 29,120 C#*D#*E#*F#
7 395,750 0,400 158,300 C#*D#*E#*F#
8 formigó zona accés 79,600 0,100 7,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 369,240

10 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuaments 18,000 0,600 0,400 4,320 C#*D#*E#*F#
2 20,600 0,600 0,400 4,944 C#*D#*E#*F#
3 32,000 0,600 0,400 7,680 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 2)

AMIDAMENTS Data: 27/11/19 Pàg.: 3

4 Sanejament: xarxa diam. 400 (pista) 15,000 0,800 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
5 Sanejament: xarxa diam. 400 (cuina) 10,000 0,800 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
6 reixa linial pista 41,600 0,400 0,400 6,656 C#*D#*E#*F#
7 Fonament mur picnic 9,200 1,500 0,900 12,420 C#*D#*E#*F#
8 Fonament mur pergola 12,500 1,500 0,900 16,875 C#*D#*E#*F#
9 Fonament mur rocodrom 10,000 1,500 0,900 13,500 C#*D#*E#*F#

10 Fonament mur grades 34,200 0,800 0,700 19,152 C#*D#*E#*F#
11 Fonament llosa grades 34,200 0,600 0,700 2,000 28,728 C#*D#*E#*F#
12 Fonament mur rampes accés 24,500 1,200 0,700 20,580 C#*D#*E#*F#
13 Fonament pilars pergola 0,800 0,800 0,700 2,000 0,896 C#*D#*E#*F#
14 Reg 40,000 0,400 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,151

11 F9Z1U010 m Tall de paviment asfàltic amb disc de diamant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pavi vermell 41,600 41,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,600

12 L169MOD3 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície i fins a 1,5 m de profunditat, per a localitzar serveis, en paviment de
qualsevol gruix i material amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuaments 18,000 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#
2 20,600 0,600 12,360 C#*D#*E#*F#
3 32,000 0,600 19,200 C#*D#*E#*F#
4 Sanejament: xarxa diam. 600 C#*D#*E#*F#
5 Sanejament: xarxa diam. 400 (pista) 15,000 0,800 12,000 C#*D#*E#*F#
6 Sanejament: xarxa diam. 400 (cuina) 10,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#
7 reixa linial pista 41,600 0,400 16,640 C#*D#*E#*F#
8 Fonament mur picnic 9,200 1,500 13,800 C#*D#*E#*F#
9 Fonament mur pergola 12,500 1,500 18,750 C#*D#*E#*F#

10 Fonament mur rocodrom 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#
11 Fonament mur grades 34,150 0,800 27,320 C#*D#*E#*F#
12 Fonament llosa grades 34,150 0,800 27,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,190

14 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAIXA PAVIMENT
2 zona picnic 2,400 9,100 21,840 C#*D#*E#*F#
3 zona rocodrom 101,800 101,800 C#*D#*E#*F#
4 talud 3 8,200 1,300 10,660 C#*D#*E#*F#
5 talud rampa accés 25,400 25,400 C#*D#*E#*F#
6 pista 7,000 41,600 291,200 C#*D#*E#*F#
7 395,750 395,750 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 2)

AMIDAMENTS Data: 27/11/19 Pàg.: 4

8 formigó zona accés 79,600 79,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 926,250

15 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 100 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuaments 18,000 0,600 0,300 3,240 C#*D#*E#*F#
2 20,600 0,600 0,300 3,708 C#*D#*E#*F#
3 32,000 0,600 0,300 5,760 C#*D#*E#*F#
4 Sanejament: xarxa diam. 600 C#*D#*E#*F#
5 Sanejament: xarxa diam. 400 (pista) 15,000 0,800 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
6 Sanejament: xarxa diam. 400 (cuina) 10,000 0,800 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
7 reixa linial pista 41,600 0,400 0,200 3,328 C#*D#*E#*F#
8 Reg 40,000 0,400 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,436

16 F228FMOD m3 Rebliment i piconatge de de 0,6 i fins a 2 m, amb material procedent de l'excavació de la mateixa obra, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 100 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llosa grades 49,700 1,000 1,000 49,700 C#*D#*E#*F#
2 llosa rampa 130,490 1,000 1,200 156,588 C#*D#*E#*F#
3 llosa horitzontal 129,410 1,000 1,200 155,292 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 361,580

17 K2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esbrosada 199,590 0,200 1,300 51,893 C#*D#*E#*F#
2 Excavació 369,240 1,300 480,012 C#*D#*E#*F#
3 Excav. rasa 154,151 1,300 200,396 C#*D#*E#*F#
4 Cales 2,000 1,000 1,500 1,300 3,900 C#*D#*E#*F#
5 - terres reutilitzades -309,000 1,300 -401,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,501

18 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició pavi mescla bitum. 448,820 0,200 1,600 143,622 C#*D#*E#*F#
2 Demolició escala 83,700 0,500 1,600 66,960 C#*D#*E#*F#
3 Demolició vorada 28,300 0,200 0,500 1,600 4,528 C#*D#*E#*F#
4 Residus obra 50,160 1,350 67,716 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,826

19 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida transport terres 334,501 334,501 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 2)

AMIDAMENTS Data: 27/11/19 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 334,501

20 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus obra 50,160 1,350 67,716 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,716

21 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició 224,410 224,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,410

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)
Capítol 02  FONAMENTS, CONTENCIONS I ESTRUCTURES

1 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonament mur picnic 9,200 1,500 0,100 1,380 C#*D#*E#*F#
2 Fonament mur pergola 12,500 1,500 0,100 1,875 C#*D#*E#*F#
3 Fonament mur rocodrom 10,000 1,500 0,100 1,500 C#*D#*E#*F#
4 Fonament mur grades 34,200 0,800 0,100 2,736 C#*D#*E#*F#
5 Fonament llosa grades 34,200 0,600 0,100 2,000 4,104 C#*D#*E#*F#
6 Fonament mur rampes accés 24,500 1,200 0,100 2,940 C#*D#*E#*F#
7 Fonament pilars pergola 0,800 0,800 0,100 2,000 0,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,663

2 2351MOD1 m3 Fonament en rasa de formigó armat amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba, armat amb
60 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 d'acer en
barres corrugades. Segons plànol de detall. Fonament executat per cates

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonament mur picnic 9,200 1,500 0,800 11,040 C#*D#*E#*F#
2 Fonament mur pergola 12,500 1,500 0,800 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Fonament mur rocodrom 10,000 1,500 0,800 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Fonament mur grades 34,200 0,800 0,600 16,416 C#*D#*E#*F#
5 Fonament llosa grades 34,200 0,200 0,600 2,000 8,208 C#*D#*E#*F#
6 Fonament mur rampes accés 24,500 1,200 0,600 17,640 C#*D#*E#*F#
7 Fonament pilars pergola 0,800 0,800 0,600 2,000 0,768 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,072

3 13522GB5 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat vista dues cares i part superior. Inclou replanteig, matavius,
tractament de junts i forats d'encofrat, tractament de juntes per garantir l'estanquitat, curat del formigó, p.p.
d'esperes de pilars i murs, treballat de barres i el seu lligat, separadors, mermes i passatubs pel pas
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PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 2)

AMIDAMENTS Data: 27/11/19 Pàg.: 6

d'instal·lacions. Segons plànol de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur pergola 12,500 1,000 0,300 3,750 C#*D#*E#*F#
2 mur rocodrom 10,000 1,000 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,750

4 1352MOD1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat vist a 1 cara. Inclou replanteig, matavius, tractament de junts i
forats d'encofrat, tractament de juntes per garantir l'estanquitat, curat del formigó, p.p. d'esperes de pilars i murs,
treballat de barres i el seu lligat, separadors, mermes i passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons plànol de
detall. Mur executat per cates

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur picnic 9,200 1,600 0,300 4,416 C#*D#*E#*F#
2 mur pergola 12,500 2,000 0,300 7,500 C#*D#*E#*F#
3 mur rocodrom 10,000 2,000 0,300 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,916

5 13522GB3 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat no vist. Inclou replanteig, matavius, tractament de junts i forats
d'encofrat, tractament de juntes per garantir l'estanquitat, curat del formigó, p.p. d'esperes de pilars i murs,
treballat de barres i el seu lligat, separadors, mermes i passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons plànol de
detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur grades 34,150 0,800 0,300 8,196 C#*D#*E#*F#
2 mur rampes accés 24,500 0,900 0,300 6,615 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,811

6 14E229E5 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i
brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llosa grades 34,200 0,630 21,546 C#*D#*E#*F#
2 bibiloteca 19,500 0,950 18,525 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,071

7 145CCMOD m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 16 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
15kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llosa grades 13,500 1,800 24,300 C#*D#*E#*F#
2 21,200 1,200 25,440 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 49,740

8 145CMOD1 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 16 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist,
amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó amb acabat de pols de quars, HA-25/B/10/IIa acabat fi per exteriors,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampa biblioteca 35,500 1,500 53,250 C#*D#*E#*F#
2 rampa vestidors 8,200 2,000 16,400 C#*D#*E#*F#
3 rampa accés 9,000 3,250 29,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,900

9 145CMOD2 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 26 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia de 1.1 m2/m2, formigó amb acabat de pols de quars, HA-25/B/10/IIa i acabat fi per exteriors, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llosa grades 13,500 1,500 20,250 C#*D#*E#*F#
2 21,200 2,800 59,360 C#*D#*E#*F#
3 accés 49,800 49,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,410

10 E618451K m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 barana rampa biblioteca 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 E9W2UMD2 m Grada de formigó prefabricat, d'una peça en L, polida, de 50x35x8 cm, col·locada sobre llosa inclinada de
formigó armat. Inclou p.p. d'elements de fixació, suport i recolzament, tractament de junts així com el transport i
elements d'elevació i  auxiliars de muntatge. Segons indicacions del subministrador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 grades 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 34,200 34,200 C#*D#*E#*F#
3 32,300 32,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,500

12 E9W2UMD3 ud Graó de formigó prefabricat, d'una peça en de 25x16 cm i 100 cm de llarg, polit, col·locat sobre lgrada de
formigó prefabricat. Inclou p.p. d'elements de fixació, suport i recolzament, tractament de junts així com el
transport  i elements d'elevació i  auxiliars de muntatge. Segons indicacions del subministrador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)
Capítol 03  REVESTIMENTS

1 E8B271E3 m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines
acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUR 2 CARES VISTES
2 mur pergola 12,500 1,000 12,500 C#*D#*E#*F#
3 mur rocodrom 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 MUR 1 CARA VISTA C#*D#*E#*F#
5 mur picnic 9,200 1,600 14,720 C#*D#*E#*F#
6 mur pergola 12,500 2,000 25,000 C#*D#*E#*F#
7 mur rocodrom 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,220

2 E81135A4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 barana 9,000 1,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 E8985BJ0 m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 barana accés 24,500 1,000 24,500 C#*D#*E#*F#
2 rampa biblioteca 3,100 1,000 3,100 C#*D#*E#*F#
3 passamà 15,600 0,200 3,120 C#*D#*E#*F#
4 10,500 0,200 2,100 C#*D#*E#*F#
5 8,000 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#
6 portes pas biblioteca-vestuaris 0,900 2,150 2,000 3,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,290

4 E8K9SH5M m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 7 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur picnic 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
2 mur pergola 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
3 mur rocodrom 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,700

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)
Capítol 04  PAVIMENTS

1 F9233J10 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Zona verda - talus 25,400 0,200 5,080 C#*D#*E#*F#
2 Pavi formigó rampes 221,700 0,150 33,255 C#*D#*E#*F#
3 Pavi formigó pista 657,000 0,150 98,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,885

2 F9AQUMD1 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de Santa Coloma de Farnes, rentada, sense particules
arguiloses de granulometria entre 1 i 3 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de
joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona picnic 22,300 0,500 11,150 C#*D#*E#*F#
2 Zona pergola-rocodrom 101,800 0,500 50,900 C#*D#*E#*F#
3 Transplat arbres (zona jocs) 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,050

3 F9G4F988 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+F, de 15 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 mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. Inlcou p.p de juts
de retracció i tractaments de junts perimetrals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavi formigó pista 657,000 657,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 657,000

4 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona verda accés 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

5 FR9FPMOD m Vorada amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pergola 33,800 33,800 C#*D#*E#*F#
2 picnic 8,900 8,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,700

6 FBA3UMD1 m2 Pintat de bandes, línies, superficies, etc. sobre paviment de formigó, amb pintura especial per paviments
exteriors esportius a base de resines sintètiques pures, altament pigmentades amb alta resistència al desgast.
Segons detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jocs 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 FBATUMD1 u Unitat complerta de senyalització horitzontal de la pista esportiva amb pintura especial per paviments exteriors
esportius a base de resines sintètiques pures, altament pigmentades amb alta resistència al desgast, amb totes
les línies necessàries pel marcatge de pistes de basquetbol, handbol, futbol sala,voleibol i bàdminton, colors a
definir segons estableix el Consell Català de l'Esport. Inclou tractament i neteja previa ddel paviment.
Completament acabat deixat llest pel utilitzar.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)
Capítol 05  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

1 FD7FMOD3 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal amb perfil rígid nervat exteriorment, per sanejament soterrat
sense pressió, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa, inclòs formigonat
amb HM-20/B/20 amb una dossificació de 0,527 m3/m i connexió a xarxa existent. Segons plànols de detall i
especificacions tècniques del servei de Clavegueram de Barcelona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejament: xarxa diam. 400 (pista) 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Sanejament: xarxa diam. 400 (cuina) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, arrebossat i lliscat per dins, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter, segons plànol de detall seguint les especificacions tècniques de la D.F. i les diferents companyies de
serveis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericons 40x40 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FDG5MOD1 m Canalització amb tres tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
reblert de rasa amb sauló

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuaments 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 20,600 20,600 C#*D#*E#*F#
3 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,600

5 FD5E125C u Canal d'acer galvanitzat de tipus reixa amb pendent, de 1.5 mm de gruix, de 200 a 300 mm d'amplària, de 100 a
200 mm d'alçària, per a una càrrega classe M 125, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pista 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000
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Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)
Capítol 06  INSTAL·LACIONS VARIES

1 IINF0003 pa Aixecament topogràfic segons directrius de la Direcció Facultativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FJMOD002 pa Adecuacuió de la xarxa de reg existent a la nova zonificació de la zona d'esbarjo. Inclou anelles i tubs de
degoteig de polietilè PE16 de 16 mm de diàmetre amb degoters autocompensats integrats, ramal, filtres de
material plàstic, comptador volumètric de llautó amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´, connexions,
pericons, permisos i accessoris així com la part proporcional d'obra civil necessària per la seva execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 IINF0002 pa Previsió d'imprevistos d'obra, instal·lacions o seguretat i salut (A justificar)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra (fase 2) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)
Capítol 07  EQUIPAMENT I MOBILIARI URBA

1 FQAMMOD8 u Muntatge per a posterior reutilització d'elements existents de mobiliari urbà, inclús fonaments i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i aplec a la mateixa obra. Inclou p.p. de fixació al
paviment i/o formació de forat al paviment amb mitjans mecànics i rebliment amb morter M-40 a per fixar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparca-bicis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 taula ping-pong 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 canasta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 porteria 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 banc 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 xarxes protecció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 F991MOD3 u Subministrament i col·locació d'escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100x120 cm de 10 mm de gruix
col·locat amb fonament i anellat de formigó, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FQT2MOD2 u Subministrament i muntatge de pèrgola de fusta de pi tractada en autoclau de mides totals 12x2,70 metros.
Formada per cércol a base de bigues de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 14x14 cm de secció, i
biguetes de 5x14cm, fusta treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració NP3. Ancorades a mur de formigó mitjançat pefil d'acer S275JR format per perfil laminat en calent
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UPN-160, i amb una capa d'imprimació antioxidant per col·locar amb tac químic sobre mur de formigó. Inclou 2
pilars de suport de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 14x14 cm de secció, muntat i col·locat sobre perfil
metal·lic sobrefonament formigó. Completametn acabada. Segons planol de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pèrgola 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EABG9A62 u Porta exterior d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, acorat a l'obra existent, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de
cop i clau, inclou imprimació i acabat esmaltat, col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas biblioteca-vestuaris 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EB14MOD1 m Subministrament i col·locació de passamans metàl·lic format per tub buit d'acer de 40 mm de diàmetre, amb
potes de subjecció de rodó llis massís de 16 mm de diàmetre cada 50 cm, per rampa d'anada i tornada, de dos
trams rectes amb altiplà intermedi. Inclús p/p de potes d'agafament, fixació mitjançant cargolats en obra de
fàbrica amb tacs i cargols d'acer. Elaborat en taller i muntat a obra. Tot segons plànol detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampa bibloteca 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

6 EB12MOD1 m Barana de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana superior de perfil d'acer laminat en calent
en L 50x50x10 mm i muntants de platina en forma de T de perfil massís d'acer laminat en calent de 50 mm amb
una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de xapa perforada d'acer
galvanitzat, tipus religa. Tots els elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a un tractament
anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i imprimació a base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb tacs
d'expansió i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i preparada per
pintar. Tot segons plànol detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés 24,500 24,500 C#*D#*E#*F#
2 rampa biblioteca 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,600

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)
Capítol 08  JARDINERIA

1 FR44422D u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 talud - picnic 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000
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2 FR43H42D u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FR4BMOD2 u Subministrament de Pennisetum Rubra en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Talús accés 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 FR4BMOD1 u Subministrament de Pennisetum Orientale en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Talús accés 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 FR612369 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), inclou primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbres 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 FR66MOD1 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació;  inclou primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbustos 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7 FR3SMOD1 m2 Encoixinament orgànic amb escorça de pi de 30 a 50 mm. Humitat màxima de 45% (respecte del pes total),
densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 g/cc segons augment de la mida de partícula, espai porós total: 65-85%
volum, porositat d'aeració a 20 cm c. a.: 20-45% volum, pH entre 6 i 7 i conductivitat: menor d'1 dS/m.
Subministrada en sacs, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de 10 cm de gruix. Segons PLEC
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE
JARDINERIA de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona verda 25,400 25,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,400

8 FR6P16C5 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió. Inclou les feines de preparació.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trasplantament arbrat (pergola) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FR820003 u Equip per a cada exemplar. de 4 tubs de aireació corrugat de diàmetre 50 mm, retenedors d'humitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbres 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 Arbres transplantats 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

10 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 talus accés 25,400 0,300 7,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,620

11 MR00MOD1 pa Manteniment de l'enjardinament durant l'any de garantia. Inclou totes les operacions de manteniment
necessàries perquè la zona enjardinada es mantingui en perfecte estat. En tots els casos, són d'aplicació les
NTJ (Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme) del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de
Catalunya, actualment Fundació de la Jardineria i el Paisatge (A justificar)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)
Capítol 09  CONTROL DE QUALITAT

1 H00000CQ pa Partida alçada a justificar de Control de Qualitat segons Pla de Control de Qualitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OBRA (fase 2) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 H0000000 pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut segons Estudi i Pla de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OBRA (fase 2) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,17h Oficial 1aA0121000

 €27,17h Oficial 1a paletaA0122000

 €27,17h Oficial 1a encofradorA0123000

 €27,17h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €27,62h Oficial 1a soldadorA0125000

 €27,17h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €27,65h Oficial 1a fuster A012A000

 €27,17h Oficial 1a pintorA012D000

 €27,60h Oficial 1a manyàA012F000

 €28,08h Oficial 1a muntadorA012M000

 €27,17h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €31,09h Oficial 1a jardinerA012P000

 €29,89h Oficial 2a jardinerA012P200

 €39,08h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA012PP00

 €24,11h Ajudant encofradorA0133000

 €24,11h Ajudant ferrallistaA0134000

 €24,11h Ajudant col·locadorA0137000

 €24,29h Ajudant fusterA013A000

 €24,11h Ajudant pintorA013D000

 €24,20h Ajudant manyàA013F000

 €24,11h Ajudant muntadorA013M000

 €28,32h Ajudant jardinerA013P000

 €22,68h ManobreA0140000

 €23,45h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,83h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €73,44h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €78,44h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWC1311270

 €101,93h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €57,98h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €53,10h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

C13161D0

 €67,37h Motoanivelladora petitaC1331100

 €76,76h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €8,99h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €6,36h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €50,54h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

C133M0Q0

 €37,05h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €44,16h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €48,87h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €53,79h Camió cisterna de 10 m3C1502F00

 €51,73h Camió gruaC1503000

 €49,01h Camió grua de 3 tC1503300

 €44,69h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €176,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,95h Formigonera de 165 lC1705600

 €88,88h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €9,99h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €43,28h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00

 €3,71h Martell trencador manualC2001000

 €5,46h Remolinador mecànicC2003000

 €3,82h Màquina taladradoraC200F000

 €7,53h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,73h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,86m3 AiguaB0111000

 €19,00t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €18,09T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, PER A
FORMIGONS

B0311010

 €18,09t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmB0311500

 €22,39t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €20,34t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €19,90t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €43,79t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mmB0315600

 €70,67t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

B0315601

 €18,94m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €18,37t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmB0331300

 €18,17T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €21,01t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

B0332P10

 €117,66t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,25kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,16kg Ciment ràpid CNR4 en sacsB05B1001

 €67,83m3 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

B064300C

 €67,05m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €77,76m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065760B

 €74,95m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €68,45m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10

B06NLA1B

 €97,08m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+F,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325
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+F

B06QC85A
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €40,59t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €1,39kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,55kg Clau acerB0A31000

 €0,16u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €1,13u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F90

 €22,42u Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella
d'acer inoxidable i 230 mm de llargària

B0A6AN9L

 €0,72kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €7,94m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 7 plecs, per a escopidor

B0CHSH5M

 €0,40m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €276,24m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €10,67cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €1,45m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

B0D71130

 €8,71m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

B0D75000

 €0,88u Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

B0DBT300

 €1,04u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €5,64m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base
rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

B0DG2111

 €2,57m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base
rectilínia de formigó no vist, amb part proporcional
d'accessoris

B0DG2112

 €3,13l DesencofrantB0DZA000

 €0,98u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E244F1

 €1,14u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E244L1
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,18u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €756,75m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en
autoclau amb un nivell de penetració NP3 (UNE-EN
351-1) 

B433F1A0

 €1,17kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant 

B44Z5015

 €0,25u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZJTNT

 €14,51dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €14,77kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €7,56l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció
de l'acer

B89ZPE50

 €8,72l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

B89ZPP60

 €7,03kg Pintura acrílica per a paviments de formigó, en fase
aquosa

B89ZRJ20

 €4,45kg Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat

B8B271E0

 €13,00kg Imprimació antioxidantB8ZAA000

 €25,69m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

B96AUG10

 €1,05kg Beurada de colorB9CZ2000

 €587,29t Pols de quars color grisB9GZ1210

 €73,26m Grada de pedra artificial, d'una peça en L, polida, de
50x35x8 cm

B9W2UMD2

 €83,15ud Graó de formigó prefabricat, d'una peça en de 25x16
cm i 100 cm de llarg, polit

B9W2UMD3

 €174,56u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat

BABG9762

 €28,43u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

BAZGC360

 €77,62m Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´I´´, amb un tub
travesser de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm
d'alçària 

BB1221C0
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,73m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i
suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2
m 

BB14C320

 €9,91m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 2.5 mm de
gruix, amb una àrea perforada de 60 a 80 %, diagonal
llarga de 50 a 75 mm, diagonal curta de 20 a 30 mm i
amplària del nervi de 1.5 a 5 mm 

BB3M3PA5

 €3,04m2 Part proporcional d'elements de fixació per a malles i
teixits metàl·lics 

BB3Z0001

 €2,59kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

BBA1U100

 €1,84kg Micropartícules de vidre en pols amb cantells
angulosos

BBA1UU02

 €64,82m Canal d'acer galvanitzat de tipus reixa, amb pendent,
de 1.5 mm de gruix, de 200 a 300 mm, per a una
càrrega classe M 125 d'amplària, de 100 a 200 mm
d'alçària

BD5E125C

 €19,16m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliure

BD7FMOD3

 €17,20u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €1,82m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TH10

 €46,38m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

BR341110

 €63,65m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

BR341150

 €55,66m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
05T, subministrada a granel

BR3P2110

 €330,88u Liquidambar styraciflua de perímetre de 25 a 30 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

BR43H42D

 €132,51u Melia azedarach de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat
mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

BR44422D

 €2,90u Pennisetum Orientale BR4BYMOD1

 €3,52u Pennisetum RubraBR4BYMOD2

 €8,60m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de protecció profunda

BRB5P6A0
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00m2 cinta pintorZF1879414
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €90,29m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060M0C1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,79500/R 23,450001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,79500 25,79500
Maquinària:

1,17000/R 1,950000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17000 1,17000
Materials:

0,334801,860000,180B0111000 =xAiguam3

15,6730022,390000,700B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

29,4140021,010001,400B0332P10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

t

17,64900117,660000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 63,07080 63,07080

0,257951,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,29375

90,29375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,95m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,79500/R 23,450001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,79500 25,79500
Maquinària:

1,17000/R 1,950000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17000 1,17000
Materials:

0,334801,860000,180B0111000 =xAiguam3

11,7585018,090000,650B0311010 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, PER A
FORMIGONS

T

28,1635018,170001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

T

26,47350117,660000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 66,73030 66,73030
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,257951,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,95325

93,95325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,99m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,45000/R 23,450001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,45000 23,45000
Maquinària:

1,36500/R 1,950000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,36500 1,36500
Materials:

0,372001,860000,200B0111000 =xAiguam3

33,1542020,340001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

29,41500117,660000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 62,94120 62,94120

0,234501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,99070

87,99070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €181,31m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,62250/R 23,450001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,62250 24,62250
Maquinària:

1,41375/R 1,950000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,41375 1,41375
Materials:

0,372001,860000,200B0111000 =xAiguam3

31,1202020,340001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

23,53200117,660000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

100,000000,25000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 155,02420 155,02420

0,246231,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 181,30667

181,30667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €146,93m3 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

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,62250/R 23,450001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,62250 24,62250
Maquinària:

1,41375/R 1,950000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,41375 1,41375
Materials:

0,372001,860000,200B0111000 =xAiguam3

28,0692020,340001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

44,71080117,660000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

47,500000,25000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 120,65200 120,65200

0,246231,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 146,93448

146,93448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,03kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13585/R 27,170000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,12055/R 24,110000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,25640 0,25640
Materials:

0,014181,390000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,756000,720001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,77018 0,77018

COST DIRECTE 1,02658



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 2)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 27/11/19

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,02658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,62m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

E32515H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63020/R 27,170000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

5,44320/R 22,680000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,07340 7,07340
Maquinària:

17,67500/R 176,750000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 17,67500 17,67500
Materials:

78,6975074,950001,050B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 78,69750 78,69750

0,176842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,62273

103,62273COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,19kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E32B300P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21736/R 27,170000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,24110/R 24,110000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,45846 0,45846
Materials:

0,008481,390000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,720000,720001,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,72848 0,72848

0,006881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,19382

1,19382COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,60m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó no vist

E32DFA03 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,96610/R 27,170000,330A0123000 =xOficial 1a encofradorh

8,67960/R 24,110000,360A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 17,64570 17,64570
Materials:

0,176000,880000,200B0DBT300 =xTornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

u

3,084002,570001,200B0DG2112 =xAmortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base
rectilínia de formigó no vist, amb part proporcional
d'accessoris

m2

0,250403,130000,080B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,51040 3,51040

0,441142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,59724

21,59724COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,53m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vis

E32DFA13 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,58500/R 27,170000,500A0123000 =xOficial 1a encofradorh

13,01940/R 24,110000,540A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 26,60440 26,60440
Materials:

0,176000,880000,200B0DBT300 =xTornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

u

6,768005,640001,200B0DG2111 =xAmortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base
rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

m2

0,313003,130000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 7,25700 7,25700

0,665112,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,52651

34,52651COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €104,24m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

E45CA8C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63020/R 27,170000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

5,44320/R 22,680000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,07340 7,07340
Maquinària:

17,67500/R 176,750000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 17,67500 17,67500
Materials:

79,3152077,760001,020B065760B =xFormigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 79,31520 79,31520

0,176842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,24043

104,24043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,35kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

E4BC3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32604/R 27,170000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,24110/R 24,110000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,56714 0,56714
Materials:

0,016681,390000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,756000,720001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,77268 0,77268

0,008511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,34833

1,34833COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,91m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi

E4DCAD00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,45300/R 27,170000,900A0123000 =xOficial 1a encofradorh

21,69900/R 24,110000,900A0133000 =xAjudant encofradorh
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Subtotal... 46,15200 46,15200
Materials:

0,155001,550000,100B0A31000 =xClau acerkg

0,519200,400001,298B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,04971276,240000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,1611210,670000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

1,595001,450001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

m2

0,125203,130000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,60523 3,60523

1,153802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,91103

50,91103COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €101,75m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

E45C18C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,46718/R 27,170000,054A0122000 =xOficial 1a paletah

4,89888/R 22,680000,216A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,36606 6,36606
Maquinària:

15,90750/R 176,750000,090C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 15,90750 15,90750
Materials:

79,3152077,760001,020B065760B =xFormigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 79,31520 79,31520

0,159152,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,74791

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,74791COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,62m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

E4DC1D02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,73600/R 27,170000,800A0123000 =xOficial 1a encofradorh

16,87700/R 24,110000,700A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 38,61300 38,61300
Materials:

0,156091,550000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,396000,400000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,52486276,240000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,1611210,670000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

1,595001,450001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

m2

10,016508,710001,150B0D75000 =xTauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

m2

0,187803,130000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 13,03737 13,03737

0,965332,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,61570

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,61570COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €69,03m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

E4DCAD02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,88700/R 27,170001,100A0123000 =xOficial 1a encofradorh

24,11000/R 24,110001,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 53,99700 53,99700
Materials:

0,156091,550000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,519200,400001,298B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,04971276,240000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,1611210,670000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

1,595001,450001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

m2

10,016508,710001,150B0D75000 =xTauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

m2

0,187803,130000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 13,68542 13,68542

1,349932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,03235

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,03235COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,47m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

E4E2561L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,04160/R 27,170000,480A0122000 =xOficial 1a paletah

5,44320/R 22,680000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,48480 18,48480
Materials:

14,962501,1400013,125B0E244L1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

2,46850146,934480,0168D070A8B1 =xMorter 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

m3

Subtotal... 17,43100 17,43100
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0,554543,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,47034

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,47034COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,31kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

E4EZ3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27170/R 27,170000,010A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 0,27170 0,27170
Materials:

0,006951,390000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,026581,026581,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,03353 1,03353

0,004081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,30931

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,30931COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €146,51m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de
225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, col·locat manualment

E4EZQ024 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,86800/R 27,170000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

36,28800/R 22,680001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 47,15600 47,15600
Materials:

98,6509193,953251,050D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 98,65091 98,65091

0,707341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 146,51425

0,00%DESPESES INDIRECTES

146,51425COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €106,92m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.

F31522H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,80400/R 22,680000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,80400 6,80400
Maquinària:

17,67500/R 176,750000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 17,67500 17,67500
Materials:

82,4450074,950001,100B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 82,44500 82,44500

COST DIRECTE 106,92400

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,92400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,39kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 

F31B3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16302/R 27,170000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,19288/R 24,110000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,35590 0,35590
Materials:

0,007091,390000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,026581,026581,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,03367 1,03367

0,005341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,39491

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,39491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,21m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció
amb grau de durabilitat L, per a classe d'exposició C4,
segons UNE-EN ISO 12944-5, format per 2 capes,
capa d'imprimació d'i capa d'acabat de, amb un gruix
total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual

F8B73A25 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,29671/R 27,170000,563A012D000 =xOficial 1a pintorh

1,35739/R 24,110000,0563A013D000 =xAjudant pintorh
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Subtotal... 16,65410 16,65410
Materials:

0,967687,560000,128B89ZPE50 =xPintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció
de l'acer

l

1,342888,720000,154B89ZPP60 =xPintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

l

Subtotal... 2,31056 2,31056

0,249811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,21447

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,21447COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €325,92m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària
com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat no
vist. Inclou replanteig, matavius, tractament de junts i
forats d'encofrat, tractament de juntes per garantir
l'estanquitat, curat del formigó, p.p. d'esperes de pilars i
murs, treballat de barres i el seu lligat, separadors,
mermes i passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons
plànol de detall.

13522GB3 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

103,62274103,622741,000E32515H4 =xFormigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

m3

77,598301,1938265,000E32B300P =xArmadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

144,7015121,597246,700E32DFA03 =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó no vist

m2

Subtotal... 325,92255 325,92255

COST DIRECTE 325,92255

0,00%DESPESES INDIRECTES

325,92255COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €412,55m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària
com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat vista
dues cares i part superior. Inclou replanteig, matavius,
tractament de junts i forats d'encofrat, tractament de
juntes per garantir l'estanquitat, curat del formigó, p.p.
d'esperes de pilars i murs, treballat de barres i el seu
lligat, separadors, mermes i passatubs pel pas
d'instal·lacions. Segons plànol de detall.

13522GB5 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

103,62274103,622741,000E32515H4 =xFormigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

m3

77,598301,1938265,000E32B300P =xArmadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

231,3276234,526516,700E32DFA13 =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vis

m2

Subtotal... 412,54866 412,54866

COST DIRECTE 412,54866

0,00%DESPESES INDIRECTES

412,54866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €369,24m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària
com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat vist a
1 cara. Inclou replanteig, matavius, tractament de junts
i forats d'encofrat, tractament de juntes per garantir
l'estanquitat, curat del formigó, p.p. d'esperes de pilars i
murs, treballat de barres i el seu lligat, separadors,
mermes i passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons
plànol de detall. Mur executat per cates

1352MOD1 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

103,62274103,622741,000E32515H4 =xFormigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

m3

77,598301,1938265,000E32B300P =xArmadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

72,3507521,597243,350E32DFA03 =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó no vist

m2
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115,6638134,526513,350E32DFA13 =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vis

m2

Subtotal... 369,23560 369,23560

COST DIRECTE 369,23560

0,00%DESPESES INDIRECTES

369,23560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,91m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 16 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
15kg/m2

145CCMOD Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,67847104,240440,160E45CA8C4 =xFormigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

m3

20,224951,3483315,000E4BC3000 =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

56,0021350,911031,100E4DCAD00 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi

m2

Subtotal... 92,90555 92,90555

COST DIRECTE 92,90555

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,90555COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,84m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 16 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist,
amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó amb acabat de
pols de quars, HA-25/B/10/IIa acabat fi per exteriors,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2 

145CMOD1 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,67847104,240440,160E45CA8C4 =xFormigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

m3

20,224951,3483315,000E4BC3000 =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg
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Subtotal... 36,90342 36,90342
Partides d'obra:

75,9355969,032351,100E4DCAD02 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

m2

Subtotal... 75,93559 75,93559

COST DIRECTE 112,83901

0,00%DESPESES INDIRECTES

112,83901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,38m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 26 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia de 1.1 m2/m2, formigó amb acabat de pols de
quars, HA-25/B/10/IIa i acabat fi per exteriors, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 15 kg/m2.

145CMOD2 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,224951,3483315,000E4BC3000 =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 20,22495 20,22495
Partides d'obra:

16,27967101,747910,160E45C18C4 =xFormigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

m3

57,8772752,615701,100E4DC1D02 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

m2

Subtotal... 74,15694 74,15694

COST DIRECTE 94,38189

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,38189COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €40,78m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb
traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica
de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment, m2 de superfície realment executada sense
incloure cèrcols ni llindes 

14E229E5 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

36,4703436,470341,000E4E2561L =xParet estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

m2

1,374781,309311,050E4EZ3000 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

kg

2,93029146,514250,020E4EZQ024 =xFormigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de
225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, col·locat manualment

m3

Subtotal... 40,77541 40,77541

COST DIRECTE 40,77541

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,77541COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,72m3 Fonament en rasa de formigó armat amb formigó
HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba, armat
amb 60 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
d'acer en barres corrugades. Segons plànol de detall.
Fonament executat per cates

2351MOD1 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

106,92400106,924001,000F31522H4 =xFormigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.

m3

55,796401,3949140,000F31B3000 =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 

kg

Subtotal... 162,72040 162,72040



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 2)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 27/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 162,72040

0,00%DESPESES INDIRECTES

162,72040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,87m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà
i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió 

E2131343 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,62000/R 27,620001,000A0125000 =xOficial 1a soldadorh

48,98880/R 22,680002,160A0140000 =xManobreh

79,73000/R 23,450003,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 156,33880 156,33880
Maquinària:

30,31100/R 17,830001,700C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

8,34912/R 57,980000,144C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

7,53000/R 7,530001,000C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 46,19012 46,19012

2,345081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 204,87400

0,00%DESPESES INDIRECTES

204,87400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,92m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió 

E2135123 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,41200/R 22,680000,900A0140000 =xManobreh

37,52000/R 23,450001,600A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 57,93200 57,93200
Maquinària:

14,26400/R 17,830000,800C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

5,85598/R 57,980000,101C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 20,11998 20,11998

0,868981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,92096

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,92096COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €193,25m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió 

E2135343 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,14400/R 27,620001,200A0125000 =xOficial 1a soldadorh

45,36000/R 22,680002,000A0140000 =xManobreh

70,35000/R 23,450003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 148,85400 148,85400
Maquinària:

26,74500/R 17,830001,500C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

6,37780/R 57,980000,110C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

9,03600/R 7,530001,200C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 42,15880 42,15880

2,232811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 193,24561

0,00%DESPESES INDIRECTES

193,24561COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,71m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió 

E3Z112R1 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,03775/R 27,170000,075A0122000 =xOficial 1a paletah

3,40200/R 22,680000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,43975 5,43975
Materials:

7,1872568,450000,105B06NLA1B =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10

m3

Subtotal... 7,18725 7,18725

0,081601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,70860

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,70860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,53m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari 

E618451K Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,86800/R 27,170000,400A0122000 =xOficial 1a paletah
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4,53600/R 22,680000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,40400 15,40400
Materials:

11,723540,9800011,9628B0E244F1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

2,01250181,306680,0111D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 13,73604 13,73604

0,385102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,52514

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,52514COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,24m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler
calcari 32,5 R 

E81135A4 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,82280/R 27,170000,840A0122000 =xOficial 1a paletah

9,52560/R 22,680000,420A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,34840 32,34840
Materials:

0,37651117,660000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

1,7070287,990700,0194D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 2,08353 2,08353

0,808712,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,24064

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,24064COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,42m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat 

E8985BJ0 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,43400/R 27,170000,200A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,48220/R 24,110000,020A013D000 =xAjudant pintorh
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Subtotal... 5,91620 5,91620
Materials:

3,7663514,770000,255B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

2,6520013,000000,204B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

0,300ZF1879414 =xcinta pintorm2

Subtotal... 6,41835 6,41835

0,088741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,42329

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,42329COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,62m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb
pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en
tres capes 

E8B271E3 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07550/R 27,170000,150A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,36165/R 24,110000,015A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 4,43715 4,43715
Materials:

3,115004,450000,700B8B271E0 =xPintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat

kg

0,300ZF1879414 =xcinta pintorm2

Subtotal... 3,11500 3,11500

0,066561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,61871

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,61871COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,80m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 7 plecs, per a escopidor, col·locat amb
fixacions mecàniques, i segellat 

E8K9SH5M Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,15100/R 27,170000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

7,23300/R 24,110000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 15,38400 15,38400
Materials:

0,960000,160006,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau
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8,503747,940001,071B0CHSH5M =xRemat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 7 plecs, per a escopidor

m

0,7255014,510000,050B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

Subtotal... 10,18924 10,18924

0,230761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,80400

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,80400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,15m Grada de formigó prefabricat, d'una peça en L, polida,
de 50x35x8 cm, col·locada sobre llosa inclinada de
formigó armat. Inclou p.p. d'elements de fixació, suport
i recolzament, tractament de junts així com el transport
i elements d'elevació i auxiliars de muntatge. Segons
indicacions del subministrador

E9W2UMD2 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,60400/R 27,170001,200A0122000 =xOficial 1a paletah

13,60800/R 22,680000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 46,21200 46,21200
Materials:

0,320000,160002,000B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

1,680001,050001,600B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

73,2600073,260001,000B9W2UMD2 =xGrada de pedra artificial, d'una peça en L, polida, de
50x35x8 cm

m

3,98875181,306680,022D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 79,24875 79,24875

0,693181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 126,15393

0,00%DESPESES INDIRECTES

126,15393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €136,04ud Graó de formigó prefabricat, d'una peça en de 25x16
cm i 100 cm de llarg, polit, col·locat sobre lgrada de
formigó prefabricat. Inclou p.p. d'elements de fixació,
suport i recolzament, tractament de junts així com el
transport i elements d'elevació i auxiliars de muntatge.
Segons indicacions del subministrador

E9W2UMD3 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,60400/R 27,170001,200A0122000 =xOficial 1a paletah
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13,60800/R 22,680000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 46,21200 46,21200
Materials:

0,320000,160002,000B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

1,680001,050001,600B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

83,1500083,150001,000B9W2UMD3 =xGraó de formigó prefabricat, d'una peça en de 25x16
cm i 100 cm de llarg, polit

ud

3,98875181,306680,022D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 89,13875 89,13875

0,693181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 136,04393

0,00%DESPESES INDIRECTES

136,04393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €284,42u Porta exterior d'acer galvanitzat en perfils laminats
d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, acorat a l'obra
existent, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
pany de cop i clau, inclou imprimació i acabat esmaltat,
col·locada. 

EABG9A62 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90000/R 27,600000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,90000 6,90000
Materials:

174,56000174,560001,000BABG9762 =xPorta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat

u

28,4300028,430001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

u

Subtotal... 202,99000 202,99000
Partides d'obra:

74,3600019,214473,870F8B73A25 =xPintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció
amb grau de durabilitat L, per a classe d'exposició C4,
segons UNE-EN ISO 12944-5, format per 2 capes,
capa d'imprimació d'i capa d'acabat de, amb un gruix
total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual

m2

Subtotal... 74,36000 74,36000

0,172502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 284,42250

0,00%DESPESES INDIRECTES

284,42250COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €121,62m Barana de 100 cm d'altura, formada per: bastidor
compost de barana superior de perfil d'acer laminat en
calent en L 50x50x10 mm i muntants de platina en
forma de T de perfil massís d'acer laminat en calent de
50 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost de xapa
perforada d'acer galvanitzat, tipus religa. Tots els
elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a
un tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i
imprimació a base de resina polivinil-butiral amb un
gruix mig de recobriment de 20 micres. Inclús platines
per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó
amb tacs d'expansió i cargols d'acer. Elaboració en
taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i
preparada per pintar. Tot segons plànol detall.

EB12MOD1 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,04000/R 27,600000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

4,84000/R 24,200000,200A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 15,88000 15,88000
Materials:

1,130001,130001,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau

77,6200077,620001,000BB1221C0 =xBarana de perfil IPN-100 en forma de ´´I´´, amb un tub
travesser de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm
d'alçària 

m

11,7300011,730001,000BB14C320 =xPassamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i
suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2
m 

m

14,865009,910001,500BB3M3PA5 =xMalla planxa acer expandit romboidal, de 2.5 mm de
gruix, amb una àrea perforada de 60 a 80 %, diagonal
llarga de 50 a 75 mm, diagonal curta de 20 a 30 mm i
amplària del nervi de 1.5 a 5 mm 

m2

Subtotal... 105,34500 105,34500

0,397002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 121,62200

0,00%DESPESES INDIRECTES

121,62200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,79m Subministrament i col·locació de passamans metàl·lic
format per tub buit d'acer de 40 mm de diàmetre, amb
potes de subjecció de rodó llis massís de 16 mm de
diàmetre cada 50 cm, per rampa d'anada i tornada, de
dos trams rectes amb altiplà intermedi. Inclús p/p de
potes d'agafament, fixació mitjançant cargolats en obra
de fàbrica amb tacs i cargols d'acer. Elaborat en taller i
muntat a obra. Tot segons plànol detall.

EB14MOD1 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,10800/R 27,600000,330A012F000 =xOficial 1a manyàh

7,98600/R 24,200000,330A013F000 =xAjudant manyàh
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Subtotal... 17,09400 17,09400
Materials:

0,500000,250002,000B5ZZJTNT =xVis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

11,7300011,730001,000BB14C320 =xPassamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i
suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2
m 

m

3,040003,040001,000BB3Z0001 =xPart proporcional d'elements de fixació per a malles i
teixits metàl·lics 

m2

Subtotal... 15,27000 15,27000

0,427352,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,79135

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,79135COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,66m Demolició de vorada i rigola col·locada sobre formigó,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

F2191305 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,34500/R 23,450000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,34500 2,34500
Maquinària:

0,89150/R 17,830000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,39152/R 57,980000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,28302 2,28302

0,035181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,66320

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,66320COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,98m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o
formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió. Inclou manteniment de tapes i
pericons existents.

F219MOD1 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,67200/R 73,440000,050C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,30579/R 101,930000,003C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,97779 3,97779

COST DIRECTE 3,97779

0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 2)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 27/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,97779COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,61u Desmuntatge per a posterior reutilització d'elements
existents de mobiliari urbà, inclús fonaments i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor i aplec a la mateixa obra. 

F21QMOD2 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

58,62500/R 23,450002,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 58,62500 58,62500
Maquinària:

7,35150/R 49,010000,150C1503300 =xCamió grua de 3 th

3,71000/R 3,710001,000C2001000 =xMartell trencador manualh

0,97300/R 9,730000,100CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 12,03450 12,03450
Altres:

2,0670020,670000,100B2RA73G0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 2,06700 2,06700

0,879381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,60587

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,60587COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,61m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada de fins a 20
cm de gruix amb pala carregadora i càrrega mecànica
sobre camió 

F22113L2 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,61158/R 101,930000,006C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,61158 0,61158

COST DIRECTE 0,61158

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,61158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,54m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics

F221AA20 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22680/R 22,680000,010A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 0,22680 0,22680
Maquinària:

4,31420/R 78,440000,055C1311270 =xPala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWh

Subtotal... 4,31420 4,31420

0,003401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,54440

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,54440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,15m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat sobre camió

F2226123 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81440/R 22,680000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,81440 1,81440
Maquinària:

9,31159/R 57,980000,1606C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 9,31159 9,31159

0,027221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,15321

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,15321COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,89m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

F227A00F Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42884/R 22,680000,063A0140000 =xManobreh

1,03180/R 23,450000,044A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,46064 2,46064
Maquinària:

0,39556/R 8,990000,044C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 0,39556 0,39556

0,036911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,89311

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,89311COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,52m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

F227T00F Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,67370/R 67,370000,010C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,84436/R 76,760000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,51806 1,51806

COST DIRECTE 1,51806

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,51806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,41m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra o sauló, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 100 % PM

F2285M00 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,69000/R 23,450000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,69000 4,69000
Maquinària:

3,47880/R 57,980000,060C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,27200/R 6,360000,200C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 4,75080 4,75080
Materials:

20,9000019,000001,100B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 20,90000 20,90000

0,070351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,41115

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,41115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,59m3 Rebliment i piconatge de de 0,6 i fins a 2 m, amb
material procedent de l'excavació de la mateixa obra,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 100 %
PM

F228FMOD Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,34500/R 23,450000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,34500 2,34500
Maquinària:

2,89900/R 57,980000,050C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,34850/R 8,990000,150C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh
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Subtotal... 4,24750 4,24750

COST DIRECTE 6,59250

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,59250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,45m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km

F2R5426A Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,45024/R 44,160000,214C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 9,45024 9,45024

COST DIRECTE 9,45024

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,45024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,38m3 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

F2RA63G0 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

22,3800022,380001,000B2RA63G0 =xDeposició 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)

t

Subtotal... 22,38000 22,38000

COST DIRECTE 22,38000

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,52m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA6580 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 27/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

14,5214085,420000,170B2RA6580 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 14,52140 14,52140

COST DIRECTE 14,52140

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,52140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,35m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de
terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

5,350005,350001,000B2RA7LP0 =xDeposició 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)

m3

Subtotal... 5,35000 5,35000

COST DIRECTE 5,35000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,35000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,38m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

F9233J10 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13400/R 22,680000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13400 1,13400
Maquinària:

2,35795/R 67,370000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,53520/R 76,760000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 3,89315 3,89315
Materials:

34,3519018,370001,870B0331300 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmt

Subtotal... 34,35190 34,35190

COST DIRECTE 39,37905

0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 2)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 27/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

39,37905COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,54m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió 

F96AU010 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07550/R 27,170000,150A0121000 =xOficial 1ah

3,40200/R 22,680000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,47750 7,47750
Materials:

26,9745025,690001,050B96AUG10 =xVorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

m

Subtotal... 26,97450 26,97450
Altres:

2,9709066,020000,045B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

Subtotal... 2,97090 2,97090

0,112161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,53506

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,53506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €142,99u Subministrament i col·locació d'escocell circular de
planxa d'acer galvanitzat, de 100x120 cm de 10 mm de
gruix col·locat amb fonament i anellat de formigó, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

F991MOD3 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,20390/R 27,170000,670A0121000 =xOficial 1ah

15,19560/R 22,680000,670A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,39950 33,39950
Materials:

11,4655567,050000,171B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

97,6220025,690003,800B96AUG10 =xVorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

m

Subtotal... 109,08755 109,08755
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,500991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 142,98804

0,00%DESPESES INDIRECTES

142,98804COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,22m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de
Santa Coloma de Farnes, rentada, sense particules
arguiloses de granulometria entre 1 i 3 mm cantell
rodo, seguint especificacions de paviments per a zones
de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans
mecanics

F9AQUMD1 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13400/R 22,680000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13400 1,13400
Maquinària:

25,27000/R 50,540000,500C133M0Q0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

h

Subtotal... 25,27000 25,27000
Materials:

20,8035018,090001,150B0311500 =xSorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 20,80350 20,80350

0,017011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,22451

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,22451COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,36m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+F, de 15 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 mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris. Inlcou p.p de juts de retracció i tractaments
de junts perimetrals.

F9G4F988 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57057/R 27,170000,021A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,72576/R 22,680000,032A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,29633 1,29633
Maquinària:

1,76750/R 176,750000,010C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,44440/R 88,880000,005C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

0,07098/R 5,460000,013C2003000 =xRemolinador mecànich

Subtotal... 2,28288 2,28288
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

15,2901097,080000,1575B06QC85A =xFormigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+F,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325
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+F

m3

2,46662587,290000,0042B9GZ1210 =xPols de quars color grist

Subtotal... 17,75672 17,75672

0,019441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,35537

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,35537COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,40m Tall de paviment asfàltic amb disc de diamantF9Z1U010 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,34500/R 23,450000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,34500 2,34500
Maquinària:

0,99900/R 9,990000,100C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 0,99900 0,99900

0,058632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,40263

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,40263COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,18m2 Pintat de bandes, línies, superficies, etc. sobre
paviment de formigó, amb pintura especial per
paviments exteriors esportius a base de resines
sintètiques pures, altament pigmentades amb alta
resistència al desgast. Segons detall

FBA3UMD1 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,17000/R 27,170001,000A0121000 =xOficial 1ah

45,36000/R 22,680002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 72,53000 72,53000
Maquinària:

0,51070/R 43,280000,0118C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,51070 0,51070
Materials:

1,864802,590000,720BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

kg

0,552001,840000,300BBA1UU02 =xMicropartícules de vidre en pols amb cantells
angulosos

kg
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,41680 2,41680

0,725301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,18280

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,18280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €513,66u Unitat complerta de senyalització horitzontal de la pista
esportiva amb pintura especial per paviments exteriors
esportius a base de resines sintètiques pures, altament
pigmentades amb alta resistència al desgast, amb totes
les línies necessàries pel marcatge de pistes de
basquetbol, handbol, futbol sala,voleibol i bàdminton,
colors a definir segons estableix el Consell Català de
l'Esport. Inclou tractament i neteja previa ddel
paviment. Completament acabat deixat llest pel
utilitzar.

FBATUMD1 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

217,36000/R 27,170008,000A012D000 =xOficial 1a pintorh

120,55000/R 24,110005,000A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 337,91000 337,91000
Materials:

175,750007,0300025,000B89ZRJ20 =xPintura acrílica per a paviments de formigó, en fase
aquosa

kg

Subtotal... 175,75000 175,75000

COST DIRECTE 513,66000

0,00%DESPESES INDIRECTES

513,66000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,41u Canal d'acer galvanitzat de tipus reixa amb pendent, de
1.5 mm de gruix, de 200 a 300 mm d'amplària, de 100
a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe M 125,
col.locada 

FD5E125C Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07550/R 27,170000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

3,40200/R 22,680000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,47750 7,47750
Materials:

64,8200064,820001,000BD5E125C =xCanal d'acer galvanitzat de tipus reixa, amb pendent,
de 1.5 mm de gruix, de 200 a 300 mm, per a una
càrrega classe M 125 d'amplària, de 100 a 200 mm
d'alçària

m

Subtotal... 64,82000 64,82000
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PARTIDES D'OBRA
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0,112161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,40966

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,40966COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,09m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per sanejament soterrat
sense pressió, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locat al fons de la rasa, inclòs formigonat
amb HM-20/B/20 amb una dossificació de 0,527 m3/m i
connexió a xarxa existent. Segons plànols de detall i
especificacions tècniques del servei de Clavegueram
de Barcelona.

FD7FMOD3 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12320/R 28,080000,040A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,90720/R 22,680000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,03040 2,03040
Materials:

15,8722267,830000,234B064300C =xFormigó 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

m3

19,1600019,160001,000BD7FMOD3 =xTub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliure

m

Subtotal... 35,03222 35,03222

0,030461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,09308

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,09308COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,73m Canalització amb tres tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
i reblert de rasa amb sauló

FDG5MOD1 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27170/R 27,170000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,22680/R 22,680000,010A0140000 =xManobreh

1,94635/R 23,450000,083A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,44485 2,44485
Materials:

1,5152018,940000,080B0321000 =xSauló sense garbellarm3

5,733001,820003,150BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m
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Subtotal... 7,24820 7,24820

0,036671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,72972

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,72972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,19u Pericó de 38x38x55 cm, arrebossat i lliscat per dins,
amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
i solera de maó calat, sobre llit de sorra

FDK256F3 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,60400/R 27,170001,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

27,21600/R 22,680001,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 59,82000 59,82000
Materials:

0,2646719,900000,0133B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt

14,1764767,830000,209B064300C =xFormigó 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

m3

1,047281,040001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

u

1,980720,1800011,004B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 17,46914 17,46914

0,897301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,18644

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,18644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,08u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter, segons plànol de detall seguint les
especificacions tècniques de la D.F. i les diferents
companyies de serveis.

FDKZ3154 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50950/R 27,170000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,93800/R 22,680000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,44750 17,44750
Materials:

0,1704840,590000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

17,2000017,200001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

Subtotal... 17,37048 17,37048
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0,261711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,07969

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,07969COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €500,00pa Adecuacuió de la xarxa de reg existent a la nova
zonificació de la zona d'esbarjo. Inclou anelles i tubs de
degoteig de polietilè PE16 de 16 mm de diàmetre amb
degoters autocompensats integrats, ramal, filtres de
material plàstic, comptador volumètric de llautó amb
unions embridades de diàmetre nominal 2´´,
connexions, pericons, permisos i accessoris així com la
part proporcional d'obra civil necessària per la seva
execució.

FJMOD002 Rend.: 1,000P- 50

 €100,33u Muntatge per a posterior reutilització d'elements
existents de mobiliari urbà, inclús fonaments i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor i aplec a la mateixa obra. Inclou
p.p. de fixació al paviment i/o formació de forat al
paviment amb mitjans mecànics i rebliment amb morter
M-40 a per fixar.

FQAMMOD8 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,04000/R 28,080000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

19,28800/R 24,110000,800A013M000 =xAjudant muntadorh

18,14400/R 22,680000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 51,47200 51,47200
Maquinària:

3,71000/R 3,710001,000C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 3,71000 3,71000
Materials:

45,1468890,293750,500D060M0C1 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 45,14688 45,14688

COST DIRECTE 100,32888

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,32888COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5.832,45u Subministrament i muntatge de pèrgola de fusta de pi
tractada en autoclau de mides totals 12x2,70 metros.
Formada per cércol a base de bigues de fusta de pi
flandes C24 acabat ribotat, de 14x14 cm de secció, i
biguetes de 5x14cm, fusta treballada al taller i amb
tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell
de penetració NP3. Ancorades a mur de formigó
mitjançat pefil d'acer S275JR format per perfil laminat
en calent UPN-160, i amb una capa d'imprimació
antioxidant per col·locar amb tac químic sobre mur de
formigó. Inclou 2 pilars de suport de fusta de pi flandes
C24 acabat ribotat, de 14x14 cm de secció, muntat i
col·locat sobre perfil metal·lic sobrefonament formigó.
Completametn acabada. Segons planol de detall

FQT2MOD2 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

110,60000/R 27,650004,000A012A000 =xOficial 1a fuster h

224,64000/R 28,080008,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

97,16000/R 24,290004,000A013A000 =xAjudant fusterh

192,88000/R 24,110008,000A013M000 =xAjudant muntadorh

136,08000/R 22,680006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 761,36000 761,36000
Maquinària:

122,89750/R 44,690002,750C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

3,82000/R 3,820001,000C200F000 =xMàquina taladradorah

Subtotal... 126,71750 126,71750
Materials:

97,5778767,050001,4553B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

672,6000022,4200030,000B0A6AN9L =xTac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella
d'acer inoxidable i 230 mm de llargària

u

3.632,40000756,750004,800B433F1A0 =xBiga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en
autoclau amb un nivell de penetració NP3 (UNE-EN
351-1) 

m3

522,756001,17000446,800B44Z5015 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant 

kg

Subtotal... 4.925,33387 4.925,33387

19,034002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5.832,44537

0,00%DESPESES INDIRECTES

5.832,44537COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 27/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €74,94m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals 

FR3P2112 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,66400/R 28,320000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 5,66400 5,66400
Maquinària:

4,89931/R 57,980000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,89931 4,89931
Materials:

64,2873055,660001,155BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
05T, subministrada a granel

m3

Subtotal... 64,28730 64,28730

0,084961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,93557

0,00%DESPESES INDIRECTES

74,93557COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,08m2 Encoixinament orgànic amb escorça de pi de 30 a 50
mm. Humitat màxima de 45% (respecte del pes total),
densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 g/cc segons
augment de la mida de partícula, espai porós total:
65-85% volum, porositat d'aeració a 20 cm c. a.:
20-45% volum, pH entre 6 i 7 i conductivitat: menor d'1
dS/m. Subministrada en sacs, escampada amb mitjans
manuals en capa uniforme de 10 cm de gruix. Segons
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA
NOVA DE JARDINERIA de Parcs i Jardins de
Barcelona, Institut Municipal

FR3SMOD1 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,27440/R 28,320000,045A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,27440 1,27440
Altres:

5,7900057,900000,100BR3PMOD2 =xEncoixinament orgànic amb escorça de pi de 30 a 50
mm. Humitat màxima de 45% (respecte del pes total),
densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 g/cc segons
augment de la mida de partícula, espai porós total:
65-85% volum, porositat d'aeració a 20 cm c. a.:
20-45% volum, pH entre 6 i 7 i conductivitat: menor d'1
dS/m

m3

Subtotal... 5,79000 5,79000

0,019121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,08352

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 27/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

7,08352COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €330,88u Subministrament de Liquidambar styraciflua de
perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons
fórmules NTJ

FR43H42D Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

330,88000330,880001,000BR43H42D =xLiquidambar styraciflua de perímetre de 25 a 30 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 330,88000 330,88000

COST DIRECTE 330,88000

0,00%DESPESES INDIRECTES

330,88000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,51u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de
25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5
cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

FR44422D Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

132,51000132,510001,000BR44422D =xMelia azedarach de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat
mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 132,51000 132,51000

COST DIRECTE 132,51000

0,00%DESPESES INDIRECTES

132,51000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,90u Subministrament de Pennisetum Orientale en
contenidor de 3 l

FR4BMOD1 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,900002,900001,000BR4BYMOD1 =xPennisetum Orientale u

Subtotal... 2,90000 2,90000

COST DIRECTE 2,90000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 27/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,52u Subministrament de Pennisetum Rubra en contenidor
de 3 l

FR4BMOD2 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,520003,520001,000BR4BYMOD2 =xPennisetum Rubrau

Subtotal... 3,52000 3,52000

COST DIRECTE 3,52000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €136,21u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor,
de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació
de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució
total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), inclou primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

FR612369 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,10900/R 31,090000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh

5,97800/R 29,890000,200A012P200 =xOficial 2a jardinerh

9,91200/R 28,320000,350A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 18,99900 18,99900
Maquinària:

20,30460/R 57,980000,3502C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

10,74450/R 37,050000,290C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

10,26270/R 48,870000,210C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

6,46932/R 49,010000,132C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 47,78112 47,78112
Materials:

0,427801,860000,230B0111000 =xAiguam3

52,9683843,790001,2096B0315600 =xSorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mmt

16,0289346,380000,3456BR341110 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

m3

Subtotal... 69,42511 69,42511

COST DIRECTE 136,20523

0,00%DESPESES INDIRECTES

136,20523COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 27/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,76u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor
d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació; inclou primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

FR66MOD1 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27981/R 31,090000,009A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,53802/R 29,890000,018A012P200 =xOficial 2a jardinerh

3,68160/R 28,320000,130A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 4,49943 4,49943
Maquinària:

0,24435/R 48,870000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 0,24435 0,24435
Materials:

0,009301,860000,005B0111000 =xAiguam3

2,0070370,670000,0284B0315601 =xSorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

t

Subtotal... 2,01633 2,01633

COST DIRECTE 6,76011

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,76011COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €718,79u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a
80 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió. Inclou les feines de
preparació.

FR6P16C5 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

82,06800/R 39,080002,100A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah

113,28000/R 28,320004,000A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 195,34800 195,34800
Maquinària:

150,95000/R 60,380002,500C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

39,74400/R 44,160000,900C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

48,41100/R 53,790000,900C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h

62,07600/R 51,730001,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 301,18100 301,18100
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 27/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,860001,860001,000B0111000 =xAiguam3

195,4025570,670002,765B0315601 =xSorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

t

20,1134063,650000,316BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

m3

Subtotal... 217,37595 217,37595

4,883702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 718,78865

0,00%DESPESES INDIRECTES

718,78865COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,97u Equip per a cada exemplar. de 4 tubs de aireació
corrugat de diàmetre 50 mm, retenedors d'humitat.

FR820003 Rend.: 1,000P- 62

 €92,02m Vorada amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins
a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure
en autoclau per un grau de protecció profunda,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resitència mínima a compressió, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics

FR9FPMOD Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,21800/R 31,090000,200A012P000 =xOficial 1a jardinerh

5,66400/R 28,320000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 11,88200 11,88200
Maquinària:

1,06200/R 53,100000,020C13161D0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

h

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

9,460008,600001,100BRB5P6A0 =xTauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de protecció profunda

m

Subtotal... 9,46000 9,46000
Altres:

69,3210066,020001,050B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

Subtotal... 69,32100 69,32100

0,297052,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,02205

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,02205COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,12m2 Enderroc de llosa de formigó armat, de fins a 25 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor 

K219MOD1 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,26800/R 22,680000,100A0140000 =xManobreh

7,03500/R 23,450000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,30300 9,30300
Maquinària:

2,67450/R 17,830000,150C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,67450 2,67450

0,139551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,11705

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,11705COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,89m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km 

K2R35039 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,89200/R 37,050000,240C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 8,89200 8,89200

COST DIRECTE 8,89200

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,89200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,84u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície i fins a 1,5 m de
profunditat, per a localitzar serveis, en paviment de
qualsevol gruix i material amb mitjans mecànics i
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

L169MOD3 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,86800/R 27,170000,400A0121000 =xOficial 1ah

9,07200/R 22,680000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,94000 19,94000
Maquinària:

11,59600/R 57,980000,200C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 11,59600 11,59600



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 2)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 27/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,299101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,83510

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,83510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.329,23pa Manteniment de l'enjardinament durant l'any de
garantia. Inclou totes les operacions de manteniment
necessàries perquè la zona enjardinada es mantingui
en perfecte estat. En tots els casos, són d'aplicació les
NTJ (Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme)
del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de
Catalunya, actualment Fundació de la Jardineria i el
Paisatge (A justificar)

MR00MOD1 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

621,80000/R 31,0900020,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

509,76000/R 28,3200018,000A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1.131,56000 1.131,56000
Maquinària:

48,87000/R 48,870001,000C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 48,87000 48,87000
Materials:

148,800001,8600080,000B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 148,80000 148,80000

COST DIRECTE 1.329,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.329,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4.300,00pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut segons
Estudi i Pla de Seguretat i Salut

H0000000

 €2.900,00pa Partida alçada a justificar de Control de Qualitat segons
Pla de Control de Qualitat

H00000CQ

 €8.000,00pa Previsió d'imprevistos d'obra, instal·lacions o seguretat
i salut (A justificar)

IINF0002

 €850,00pa Aixecament topogràfic segons directrius de la Direcció
Facultativa

IINF0003
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €66,02m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €22,38t 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)

B2RA63G0

 €85,42t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6580

 €20,67t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G0

 €5,35m3 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)

B2RA7LP0

 €57,90m3 Encoixinament orgànic amb escorça de pi de 30 a 50
mm. Humitat màxima de 45% (respecte del pes total),
densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 g/cc segons
augment de la mida de partícula, espai porós total:
65-85% volum, porositat d'aeració a 20 cm c. a.:
20-45% volum, pH entre 6 i 7 i conductivitat: menor d'1
dS/m

BR3PMOD2
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 27/11/19 Pàg.: 1

P-1 13522GB3 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat no vist. Inclou
replanteig, matavius, tractament de junts i forats d'encofrat, tractament de juntes per garantir
l'estanquitat, curat del formigó, p.p. d'esperes de pilars i murs, treballat de barres i el seu
lligat, separadors, mermes i passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons plànol de detall.

325,92 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 13522GB5 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat vista dues cares i
part superior. Inclou replanteig, matavius, tractament de junts i forats d'encofrat, tractament
de juntes per garantir l'estanquitat, curat del formigó, p.p. d'esperes de pilars i murs, treballat
de barres i el seu lligat, separadors, mermes i passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons
plànol de detall.

412,55 €

(QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 1352MOD1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat vist a 1 cara. Inclou
replanteig, matavius, tractament de junts i forats d'encofrat, tractament de juntes per garantir
l'estanquitat, curat del formigó, p.p. d'esperes de pilars i murs, treballat de barres i el seu
lligat, separadors, mermes i passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons plànol de detall. Mur
executat per cates

369,24 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 145CCMOD m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 16 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat
per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de
1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 15kg/m2

92,91 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 145CMOD1 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 16 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat
per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó amb acabat de
pols de quars, HA-25/B/10/IIa acabat fi per exteriors, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

112,84 €

(CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 145CMOD2 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 26 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó amb acabat de
pols de quars, HA-25/B/10/IIa i acabat fi per exteriors, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2.

94,38 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 14E229E5 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

40,78 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 2351MOD1 m3 Fonament en rasa de formigó armat amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba, armat amb 60 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 d'acer en barres corrugades.
Segons plànol de detall. Fonament executat per cates

162,72 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-9 E2131343 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

204,87 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-10 E2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió

78,92 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 E2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

193,25 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-12 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

12,71 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-13 E618451K m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

29,53 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 E81135A4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

35,24 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 E8985BJ0 m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

12,42 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 E8B271E3 m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i
elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i
resistent a l'humitat, aplicada en tres capes

7,62 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 E8K9SH5M m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 7 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat

25,80 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-18 E9W2UMD2 m Grada de formigó prefabricat, d'una peça en L, polida, de 50x35x8 cm, col·locada sobre llosa
inclinada de formigó armat. Inclou p.p. d'elements de fixació, suport i recolzament, tractament
de junts així com el transport i elements d'elevació i auxiliars de muntatge. Segons
indicacions del subministrador

126,15 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-19 E9W2UMD3 ud Graó de formigó prefabricat, d'una peça en de 25x16 cm i 100 cm de llarg, polit, col·locat
sobre lgrada de formigó prefabricat. Inclou p.p. d'elements de fixació, suport i recolzament,
tractament de junts així com el transport i elements d'elevació i auxiliars de muntatge.
Segons indicacions del subministrador

136,04 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-20 EABG9A62 u Porta exterior d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, acorat a l'obra existent, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop i clau, inclou imprimació i acabat esmaltat, col·locada.

284,42 €

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-21 EB12MOD1 m Barana de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana superior de perfil d'acer
laminat en calent en L 50x50x10 mm i muntants de platina en forma de T de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de xapa perforada d'acer galvanitzat, tipus religa. Tots els
elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a un tractament anticorrosiu segons
UNE-EN ISO 1461 i imprimació a base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de
formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i preparada per pintar. Tot segons plànol detall.

121,62 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-22 EB14MOD1 m Subministrament i col·locació de passamans metàl·lic format per tub buit d'acer de 40 mm de
diàmetre, amb potes de subjecció de rodó llis massís de 16 mm de diàmetre cada 50 cm, per
rampa d'anada i tornada, de dos trams rectes amb altiplà intermedi. Inclús p/p de potes
d'agafament, fixació mitjançant cargolats en obra de fàbrica amb tacs i cargols d'acer.
Elaborat en taller i muntat a obra. Tot segons plànol detall.

32,79 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 F2191305 m Demolició de vorada i rigola col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 F219MOD1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou
manteniment de tapes i pericons existents.

3,98 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-25 F21QMOD2 u Desmuntatge per a posterior reutilització d'elements existents de mobiliari urbà, inclús
fonaments i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i
aplec a la mateixa obra.

73,61 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-26 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada de fins a 20 cm de gruix amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió

0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-27 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat, amb mitjans mecànics 4,54 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat sobre camió

11,15 €

(ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-29 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,52 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 100 % PM

30,41 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-32 F228FMOD m3 Rebliment i piconatge de de 0,6 i fins a 2 m, amb material procedent de l'excavació de la
mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 100 % PM

6,59 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-33 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,45 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-34 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

22,38 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,52 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-36 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,35 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 F9233J10 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

39,38 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

37,54 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-39 F991MOD3 u Subministrament i col·locació d'escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100x120 cm
de 10 mm de gruix col·locat amb fonament i anellat de formigó, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa.

142,99 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-40 F9AQUMD1 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de Santa Coloma de Farnes, rentada, sense
particules arguiloses de granulometria entre 1 i 3 mm cantell rodo, seguint especificacions de
paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

47,22 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-41 F9G4F988 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+F, de 15 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 mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. Inlcou p.p de juts de retracció i tractaments de junts
perimetrals.

21,36 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 F9Z1U010 m Tall de paviment asfàltic amb disc de diamant 3,40 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-43 FBA3UMD1 m2 Pintat de bandes, línies, superficies, etc. sobre paviment de formigó, amb pintura especial per
paviments exteriors esportius a base de resines sintètiques pures, altament pigmentades
amb alta resistència al desgast. Segons detall

76,18 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-44 FBATUMD1 u Unitat complerta de senyalització horitzontal de la pista esportiva amb pintura especial per
paviments exteriors esportius a base de resines sintètiques pures, altament pigmentades
amb alta resistència al desgast, amb totes les línies necessàries pel marcatge de pistes de
basquetbol, handbol, futbol sala,voleibol i bàdminton, colors a definir segons estableix el
Consell Català de l'Esport. Inclou tractament i neteja previa ddel paviment. Completament
acabat deixat llest pel utilitzar.

513,66 €

(CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-45 FD5E125C u Canal d'acer galvanitzat de tipus reixa amb pendent, de 1.5 mm de gruix, de 200 a 300 mm
d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe M 125, col.locada

72,41 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-46 FD7FMOD3 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal amb perfil rígid nervat exteriorment, per
sanejament soterrat sense pressió, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa, inclòs formigonat amb HM-20/B/20 amb una dossificació de 0,527
m3/m i connexió a xarxa existent. Segons plànols de detall i especificacions tècniques del
servei de Clavegueram de Barcelona.

37,09 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-47 FDG5MOD1 m Canalització amb tres tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i reblert de rasa amb sauló

9,73 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-48 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, arrebossat i lliscat per dins, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

78,19 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-49 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter, segons plànol de detall seguint les especificacions tècniques de la D.F.
i les diferents companyies de serveis.

35,08 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-50 FJMOD002 pa Adecuacuió de la xarxa de reg existent a la nova zonificació de la zona d'esbarjo. Inclou
anelles i tubs de degoteig de polietilè PE16 de 16 mm de diàmetre amb degoters
autocompensats integrats, ramal, filtres de material plàstic, comptador volumètric de llautó
amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´, connexions, pericons, permisos i
accessoris així com la part proporcional d'obra civil necessària per la seva execució.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-51 FQAMMOD8 u Muntatge per a posterior reutilització d'elements existents de mobiliari urbà, inclús fonaments
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i aplec a la
mateixa obra. Inclou p.p. de fixació al paviment i/o formació de forat al paviment amb mitjans
mecànics i rebliment amb morter M-40 a per fixar.

100,33 €

(CENT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-52 FQT2MOD2 u Subministrament i muntatge de pèrgola de fusta de pi tractada en autoclau de mides totals
12x2,70 metros. Formada per cércol a base de bigues de fusta de pi flandes C24 acabat
ribotat, de 14x14 cm de secció, i biguetes de 5x14cm, fusta treballada al taller i amb
tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3. Ancorades a mur
de formigó mitjançat pefil d'acer S275JR format per perfil laminat en calent UPN-160, i amb
una capa d'imprimació antioxidant per col·locar amb tac químic sobre mur de formigó. Inclou
2 pilars de suport de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 14x14 cm de secció, muntat i
col·locat sobre perfil metal·lic sobrefonament formigó. Completametn acabada. Segons
planol de detall

5.832,45 €

(CINC MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-53 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

74,94 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-54 FR3SMOD1 m2 Encoixinament orgànic amb escorça de pi de 30 a 50 mm. Humitat màxima de 45% (respecte
del pes total), densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 g/cc segons augment de la mida de
partícula, espai porós total: 65-85% volum, porositat d'aeració a 20 cm c. a.: 20-45% volum,
pH entre 6 i 7 i conductivitat: menor d'1 dS/m. Subministrada en sacs, escampada amb
mitjans manuals en capa uniforme de 10 cm de gruix. Segons PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE

7,08 €
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JARDINERIA de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal
(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-55 FR43H42D u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

330,88 €

(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-56 FR44422D u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

132,51 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-57 FR4BMOD1 u Subministrament de Pennisetum Orientale en contenidor de 3 l 2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-58 FR4BMOD2 u Subministrament de Pennisetum Rubra en contenidor de 3 l 3,52 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-59 FR612369 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), inclou primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

136,21 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-60 FR66MOD1 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació; inclou primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

6,76 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-61 FR6P16C5 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les
feines de preparació.

718,79 €

(SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-62 FR820003 u Equip per a cada exemplar. de 4 tubs de aireació corrugat de diàmetre 50 mm, retenedors
d'humitat.

27,97 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-63 FR9FPMOD m Vorada amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament
de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió, amb excavació de
rasa amb mitjans mecànics

92,02 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-64 K219MOD1 m2 Enderroc de llosa de formigó armat, de fins a 25 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

12,12 €

(DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-65 K2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

8,89 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-66 L169MOD3 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície i fins a 1,5 m de profunditat, per a localitzar serveis, en
paviment de qualsevol gruix i material amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor

31,84 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-67 MR00MOD1 pa Manteniment de l'enjardinament durant l'any de garantia. Inclou totes les operacions de
manteniment necessàries perquè la zona enjardinada es mantingui en perfecte estat. En tots
els casos, són d'aplicació les NTJ (Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme) del
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, actualment Fundació de la
Jardineria i el Paisatge (A justificar)

1.329,23 €

(MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

Sant Quirze del Vallès, Novembre de 2019

SUSANA RODRIGUEZ SALGADO,arquitecta
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.
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P-1 13522GB3 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat no vist. Inclou
replanteig, matavius, tractament de junts i forats d'encofrat, tractament de juntes per garantir
l'estanquitat, curat del formigó, p.p. d'esperes de pilars i murs, treballat de barres i el seu
lligat, separadors, mermes i passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons plànol de detall.

325,92 €

Altres conceptes 325,92000 €

P-2 13522GB5 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat vista dues cares i
part superior. Inclou replanteig, matavius, tractament de junts i forats d'encofrat, tractament
de juntes per garantir l'estanquitat, curat del formigó, p.p. d'esperes de pilars i murs, treballat
de barres i el seu lligat, separadors, mermes i passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons
plànol de detall.

412,55 €

Altres conceptes 412,55000 €

P-3 1352MOD1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat vist a 1 cara. Inclou
replanteig, matavius, tractament de junts i forats d'encofrat, tractament de juntes per garantir
l'estanquitat, curat del formigó, p.p. d'esperes de pilars i murs, treballat de barres i el seu
lligat, separadors, mermes i passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons plànol de detall. Mur
executat per cates

369,24 €

Altres conceptes 369,24000 €

P-4 145CCMOD m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 16 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat
per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de
1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 15kg/m2

92,91 €

Altres conceptes 92,91000 €

P-5 145CMOD1 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 16 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat
per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó amb acabat de
pols de quars, HA-25/B/10/IIa acabat fi per exteriors, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

112,84 €

Altres conceptes 112,84000 €

P-6 145CMOD2 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 26 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó amb acabat de
pols de quars, HA-25/B/10/IIa i acabat fi per exteriors, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2.

94,38 €

Altres conceptes 94,38000 €

P-7 14E229E5 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

40,78 €

Altres conceptes 40,78000 €

P-8 2351MOD1 m3 Fonament en rasa de formigó armat amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba, armat amb 60 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 d'acer en barres corrugades.
Segons plànol de detall. Fonament executat per cates

162,72 €
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Altres conceptes 162,72000 €

P-9 E2131343 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

204,87 €

Altres conceptes 204,87000 €

P-10 E2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió

78,92 €

Altres conceptes 78,92000 €

P-11 E2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

193,25 €

Altres conceptes 193,25000 €

P-12 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

12,71 €

B06NLA1B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10

7,18725 €

Altres conceptes 5,52275 €

P-13 E618451K m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

29,53 €

B0E244F1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

11,72354 €

Altres conceptes 17,80646 €

P-14 E81135A4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

35,24 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,37651 €

Altres conceptes 34,86349 €

P-15 E8985BJ0 m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

12,42 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,65200 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,76635 €

Altres conceptes 6,00165 €

P-16 E8B271E3 m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i
elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i
resistent a l'humitat, aplicada en tres capes

7,62 €

B8B271E0 kg Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a
protecció contra la penetració i resistent a l'humitat

3,11500 €

Altres conceptes 4,50500 €

P-17 E8K9SH5M m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 7 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat

25,80 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,72550 €

B0CHSH5M m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 7 plecs, per a escopidor

8,50374 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,96000 €

Altres conceptes 15,61076 €

P-18 E9W2UMD2 m Grada de formigó prefabricat, d'una peça en L, polida, de 50x35x8 cm, col·locada sobre llosa
inclinada de formigó armat. Inclou p.p. d'elements de fixació, suport i recolzament, tractament
de junts així com el transport i elements d'elevació i auxiliars de muntatge. Segons
indicacions del subministrador

126,15 €
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B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,32000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,68000 €

B9W2UMD2 m Grada de pedra artificial, d'una peça en L, polida, de 50x35x8 cm 73,26000 €

Altres conceptes 50,89000 €

P-19 E9W2UMD3 ud Graó de formigó prefabricat, d'una peça en de 25x16 cm i 100 cm de llarg, polit, col·locat
sobre lgrada de formigó prefabricat. Inclou p.p. d'elements de fixació, suport i recolzament,
tractament de junts així com el transport i elements d'elevació i auxiliars de muntatge.
Segons indicacions del subministrador

136,04 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,68000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,32000 €

Altres conceptes 134,04000 €

P-20 EABG9A62 u Porta exterior d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, acorat a l'obra existent, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop i clau, inclou imprimació i acabat esmaltat, col·locada.

284,42 €

BABG9762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany
de cop, acabat esmaltat

174,56000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 28,43000 €

F8B73A25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe
d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-5, format per 2 capes, capa d'imprimació d'i capa
d'acabat de, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual

74,36000 €

Altres conceptes 7,07000 €

P-21 EB12MOD1 m Barana de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana superior de perfil d'acer
laminat en calent en L 50x50x10 mm i muntants de platina en forma de T de perfil massís
d'acer laminat en calent de 50 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de xapa perforada d'acer galvanitzat, tipus religa. Tots els
elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a un tractament anticorrosiu segons
UNE-EN ISO 1461 i imprimació a base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de
formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i preparada per pintar. Tot segons plànol detall.

121,62 €

BB1221C0 m Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´I´´, amb un tub travesser de diàmetre 50 mm, de 100
a 120 cm d'alçària

77,62000 €

BB14C320 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de
diàmetre cada 2 m

11,73000 €

BB3M3PA5 m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 2.5 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a
80 %, diagonal llarga de 50 a 75 mm, diagonal curta de 20 a 30 mm i amplària del nervi de
1.5 a 5 mm

14,86500 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,13000 €

Altres conceptes 16,27500 €

P-22 EB14MOD1 m Subministrament i col·locació de passamans metàl·lic format per tub buit d'acer de 40 mm de
diàmetre, amb potes de subjecció de rodó llis massís de 16 mm de diàmetre cada 50 cm, per
rampa d'anada i tornada, de dos trams rectes amb altiplà intermedi. Inclús p/p de potes
d'agafament, fixació mitjançant cargolats en obra de fàbrica amb tacs i cargols d'acer.
Elaborat en taller i muntat a obra. Tot segons plànol detall.

32,79 €

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10
mm

0,50000 €

BB14C320 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de
diàmetre cada 2 m

11,73000 €
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BB3Z0001 m2 Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics 3,04000 €

Altres conceptes 17,52000 €

P-23 F2191305 m Demolició de vorada i rigola col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,66 €

Altres conceptes 4,66000 €

P-24 F219MOD1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou
manteniment de tapes i pericons existents.

3,98 €

Altres conceptes 3,98000 €

P-25 F21QMOD2 u Desmuntatge per a posterior reutilització d'elements existents de mobiliari urbà, inclús
fonaments i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i
aplec a la mateixa obra.

73,61 €

Altres conceptes 73,61000 €

P-26 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada de fins a 20 cm de gruix amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió

0,61 €

Altres conceptes 0,61000 €

P-27 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat, amb mitjans mecànics 4,54 €

Altres conceptes 4,54000 €

P-28 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat sobre camió

11,15 €

Altres conceptes 11,15000 €

P-29 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,89 €

Altres conceptes 2,89000 €

P-30 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,52 €

Altres conceptes 1,52000 €

P-31 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 100 % PM

30,41 €

Altres conceptes 30,41000 €

P-32 F228FMOD m3 Rebliment i piconatge de de 0,6 i fins a 2 m, amb material procedent de l'excavació de la
mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 100 % PM

6,59 €

Altres conceptes 6,59000 €

P-33 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,45 €

Altres conceptes 9,45000 €

P-34 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

22,38 €

Altres conceptes 22,38000 €

P-35 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,52 €

Altres conceptes 14,52000 €

P-36 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,35 €
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Altres conceptes 5,35000 €

P-37 F9233J10 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

39,38 €

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 34,35190 €

Altres conceptes 5,02810 €

P-38 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

37,54 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

26,97450 €

Altres conceptes 10,56550 €

P-39 F991MOD3 u Subministrament i col·locació d'escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100x120 cm
de 10 mm de gruix col·locat amb fonament i anellat de formigó, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa.

142,99 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

97,62200 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

11,46555 €

Altres conceptes 33,90245 €

P-40 F9AQUMD1 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de Santa Coloma de Farnes, rentada, sense
particules arguiloses de granulometria entre 1 i 3 mm cantell rodo, seguint especificacions de
paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

47,22 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 20,80350 €

Altres conceptes 26,41650 €

P-41 F9G4F988 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+F, de 15 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 mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. Inlcou p.p de juts de retracció i tractaments de junts
perimetrals.

21,36 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 2,46662 €

B06QC85A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+F, grandària màxima del granulat 12 mm,
amb >= 325 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+F

15,29010 €

Altres conceptes 3,60328 €

P-42 F9Z1U010 m Tall de paviment asfàltic amb disc de diamant 3,40 €

Altres conceptes 3,40000 €

P-43 FBA3UMD1 m2 Pintat de bandes, línies, superficies, etc. sobre paviment de formigó, amb pintura especial per
paviments exteriors esportius a base de resines sintètiques pures, altament pigmentades
amb alta resistència al desgast. Segons detall

76,18 €

BBA1UU02 kg Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos 0,55200 €

BBA1U100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,86480 €

Altres conceptes 73,76320 €

P-44 FBATUMD1 u Unitat complerta de senyalització horitzontal de la pista esportiva amb pintura especial per
paviments exteriors esportius a base de resines sintètiques pures, altament pigmentades
amb alta resistència al desgast, amb totes les línies necessàries pel marcatge de pistes de
basquetbol, handbol, futbol sala,voleibol i bàdminton, colors a definir segons estableix el
Consell Català de l'Esport. Inclou tractament i neteja previa ddel paviment. Completament
acabat deixat llest pel utilitzar.

513,66 €
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B89ZRJ20 kg Pintura acrílica per a paviments de formigó, en fase aquosa 175,75000 €

Altres conceptes 337,91000 €

P-45 FD5E125C u Canal d'acer galvanitzat de tipus reixa amb pendent, de 1.5 mm de gruix, de 200 a 300 mm
d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe M 125, col.locada

72,41 €

BD5E125C m Canal d'acer galvanitzat de tipus reixa, amb pendent, de 1.5 mm de gruix, de 200 a 300 mm,
per a una càrrega classe M 125 d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària

64,82000 €

Altres conceptes 7,59000 €

P-46 FD7FMOD3 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal amb perfil rígid nervat exteriorment, per
sanejament soterrat sense pressió, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa, inclòs formigonat amb HM-20/B/20 amb una dossificació de 0,527
m3/m i connexió a xarxa existent. Segons plànols de detall i especificacions tècniques del
servei de Clavegueram de Barcelona.

37,09 €

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

15,87222 €

Altres conceptes 21,21778 €

P-47 FDG5MOD1 m Canalització amb tres tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i reblert de rasa amb sauló

9,73 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,51520 €

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

5,73300 €

Altres conceptes 2,48180 €

P-48 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, arrebossat i lliscat per dins, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

78,19 €

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

14,17647 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

1,98072 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,26467 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,04728 €

Altres conceptes 60,72086 €

P-49 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter, segons plànol de detall seguint les especificacions tècniques de la D.F.
i les diferents companyies de serveis.

35,08 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 17,20000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,17048 €

Altres conceptes 17,70952 €

P-50 FJMOD002 pa Adecuacuió de la xarxa de reg existent a la nova zonificació de la zona d'esbarjo. Inclou
anelles i tubs de degoteig de polietilè PE16 de 16 mm de diàmetre amb degoters
autocompensats integrats, ramal, filtres de material plàstic, comptador volumètric de llautó
amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´, connexions, pericons, permisos i
accessoris així com la part proporcional d'obra civil necessària per la seva execució.

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-51 FQAMMOD8 u Muntatge per a posterior reutilització d'elements existents de mobiliari urbà, inclús fonaments
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i aplec a la
mateixa obra. Inclou p.p. de fixació al paviment i/o formació de forat al paviment amb mitjans
mecànics i rebliment amb morter M-40 a per fixar.

100,33 €
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Altres conceptes 100,33000 €

P-52 FQT2MOD2 u Subministrament i muntatge de pèrgola de fusta de pi tractada en autoclau de mides totals
12x2,70 metros. Formada per cércol a base de bigues de fusta de pi flandes C24 acabat
ribotat, de 14x14 cm de secció, i biguetes de 5x14cm, fusta treballada al taller i amb
tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3. Ancorades a mur
de formigó mitjançat pefil d'acer S275JR format per perfil laminat en calent UPN-160, i amb
una capa d'imprimació antioxidant per col·locar amb tac químic sobre mur de formigó. Inclou
2 pilars de suport de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 14x14 cm de secció, muntat i
col·locat sobre perfil metal·lic sobrefonament formigó. Completametn acabada. Segons
planol de detall

5.832,45 €

B0A6AN9L u Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 230 mm de
llargària

672,60000 €

B44Z5015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb
una capa d'imprimació antioxidant

522,75600 €

B433F1A0 m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins
a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració NP3 (UNE-EN 351-1)

3.632,40000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

97,57787 €

Altres conceptes 907,11613 €

P-53 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

74,94 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel

64,28730 €

Altres conceptes 10,65270 €

P-54 FR3SMOD1 m2 Encoixinament orgànic amb escorça de pi de 30 a 50 mm. Humitat màxima de 45% (respecte
del pes total), densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 g/cc segons augment de la mida de
partícula, espai porós total: 65-85% volum, porositat d'aeració a 20 cm c. a.: 20-45% volum,
pH entre 6 i 7 i conductivitat: menor d'1 dS/m. Subministrada en sacs, escampada amb
mitjans manuals en capa uniforme de 10 cm de gruix. Segons PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE
JARDINERIA de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal

7,08 €

Altres conceptes 7,08000 €

P-55 FR43H42D u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

330,88 €

BR43H42D u Liquidambar styraciflua de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5
cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

330,88000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-56 FR44422D u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

132,51 €

BR44422D u Melia azedarach de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

132,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-57 FR4BMOD1 u Subministrament de Pennisetum Orientale en contenidor de 3 l 2,90 €

BR4BYMOD1 u Pennisetum Orientale 2,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-58 FR4BMOD2 u Subministrament de Pennisetum Rubra en contenidor de 3 l 3,52 €
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BR4BYMOD2 u Pennisetum Rubra 3,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-59 FR612369 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), inclou primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

136,21 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 16,02893 €

B0111000 m3 Aigua 0,42780 €

B0315600 t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 52,96838 €

Altres conceptes 66,78489 €

P-60 FR66MOD1 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació; inclou primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

6,76 €

B0315601 t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 2,00703 €

B0111000 m3 Aigua 0,00930 €

Altres conceptes 4,74367 €

P-61 FR6P16C5 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les
feines de preparació.

718,79 €

B0111000 m3 Aigua 1,86000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 195,40255 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 20,11340 €

Altres conceptes 501,41405 €

P-62 FR820003 u Equip per a cada exemplar. de 4 tubs de aireació corrugat de diàmetre 50 mm, retenedors
d'humitat.

27,97 €

Sense descomposició 27,97000 €

P-63 FR9FPMOD m Vorada amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament
de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió, amb excavació de
rasa amb mitjans mecànics

92,02 €

BRB5P6A0 m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de
coure en autoclau per un grau de protecció profunda

9,46000 €

Altres conceptes 82,56000 €

P-64 K219MOD1 m2 Enderroc de llosa de formigó armat, de fins a 25 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

12,12 €

Altres conceptes 12,12000 €

P-65 K2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

8,89 €

Altres conceptes 8,89000 €

P-66 L169MOD3 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície i fins a 1,5 m de profunditat, per a localitzar serveis, en
paviment de qualsevol gruix i material amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor

31,84 €



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 2)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 27/11/19 Pàg.: 9

Altres conceptes 31,84000 €

P-67 MR00MOD1 pa Manteniment de l'enjardinament durant l'any de garantia. Inclou totes les operacions de
manteniment necessàries perquè la zona enjardinada es mantingui en perfecte estat. En tots
els casos, són d'aplicació les NTJ (Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme) del
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, actualment Fundació de la
Jardineria i el Paisatge (A justificar)

1.329,23 €

B0111000 m3 Aigua 148,80000 €

Altres conceptes 1.180,43000 €

Sant Quirze del Vallès, Novembre de 2019

SUSANA RODRIGUEZ SALGADO,arquitecta
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.
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Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)

Capítol 01 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada de fins a 20 cm de gruix
amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió  (P - 26)

0,61 199,590 121,75

2 K219MOD1 m2 Enderroc de llosa de formigó armat, de fins a 25 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
64)

12,12 83,700 1.014,44

3 F219MOD1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió. Inclou manteniment de tapes i
pericons existents. (P - 24)

3,98 448,820 1.786,30

4 F2191305 m Demolició de vorada i rigola col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 23)

4,66 28,300 131,88

5 F21QMOD2 u Desmuntatge per a posterior reutilització d'elements existents de
mobiliari urbà, inclús fonaments i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i aplec a la mateixa
obra.  (P - 25)

73,61 10,000 736,10

6 E2131343 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió  (P - 9)

204,87 40,498 8.296,83

7 E2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió  (P - 10)

78,92 11,064 873,17

8 E2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió  (P - 11)

193,25 22,545 4.356,82

9 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics (P - 27)

4,54 369,240 1.676,35

10 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica
del material excavat sobre camió (P - 28)

11,15 154,151 1.718,78

11 F9Z1U010 m Tall de paviment asfàltic amb disc de diamant (P - 42) 3,40 41,600 141,44

12 L169MOD3 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície i fins a 1,5 m de profunditat, per a
localitzar serveis, en paviment de qualsevol gruix i material amb
mitjans mecànics i manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
(P - 66)

31,84 2,000 63,68

13 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 29)

2,89 181,190 523,64

14 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 30)

1,52 926,250 1.407,90

15 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o
sauló, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 100 % PM (P - 31)

30,41 30,436 925,56

16 F228FMOD m3 Rebliment i piconatge de de 0,6 i fins a 2 m, amb material procedent
de l'excavació de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 100 %
PM (P - 32)

6,59 361,580 2.382,81

17 K2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km  (P - 65)

8,89 334,501 2.973,71

18 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 33)

9,45 282,826 2.672,71

19 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 36)

5,35 334,501 1.789,58

20 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus

14,52 67,716 983,24

EUR
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(ORDEN MAM/304/2002) (P - 35)

21 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 - 34)

22,38 224,410 5.022,30

TOTAL Capítol 00.01 39.598,99

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)

Capítol 02 FONAMENTS, CONTENCIONS I ESTRUCTURES

1 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió  (P - 12)

12,71 14,663 186,37

2 2351MOD1 m3 Fonament en rasa de formigó armat amb formigó HA-25/B/20/IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba,
armat amb 60 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 d'acer en barres corrugades.
Segons plànol de detall. Fonament executat per cates (P - 8)

162,72 81,072 13.192,04

3 13522GB5 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins
a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat vista dues cares i
part superior. Inclou replanteig, matavius, tractament de junts i forats
d'encofrat, tractament de juntes per garantir l'estanquitat, curat del
formigó, p.p. d'esperes de pilars i murs, treballat de barres i el seu
lligat, separadors, mermes i passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons
plànol de detall. (P - 2)

412,55 6,750 2.784,71

4 1352MOD1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins
a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat vist a 1 cara.
Inclou replanteig, matavius, tractament de junts i forats d'encofrat,
tractament de juntes per garantir l'estanquitat, curat del formigó, p.p.
d'esperes de pilars i murs, treballat de barres i el seu lligat,
separadors, mermes i passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons
plànol de detall. Mur executat per cates (P - 3)

369,24 17,916 6.615,30

5 13522GB3 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins
a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, acabat no vist. Inclou
replanteig, matavius, tractament de junts i forats d'encofrat, tractament
de juntes per garantir l'estanquitat, curat del formigó, p.p. d'esperes de
pilars i murs, treballat de barres i el seu lligat, separadors, mermes i
passatubs pel pas d'instal·lacions. Segons plànol de detall. (P - 1)

325,92 14,811 4.827,20

6 14E229E5 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats
amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per
a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes  (P - 7)

40,78 40,071 1.634,10

7 145CCMOD m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 16 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 15kg/m2 (P - 4)

92,91 49,740 4.621,34
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8 145CMOD1 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 16 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó amb acabat de
pols de quars, HA-25/B/10/IIa acabat fi per exteriors, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 15 kg/m2  (P - 5)

112,84 98,900 11.159,88

9 145CMOD2 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 26 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia de 1.1 m2/m2, formigó amb acabat de pols de quars,
HA-25/B/10/IIa i acabat fi per exteriors, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2.
(P - 6)

94,38 129,410 12.213,72

10 E618451K m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari  (P - 13)

29,53 9,000 265,77

11 E9W2UMD2 m Grada de formigó prefabricat, d'una peça en L, polida, de 50x35x8 cm,
col·locada sobre llosa inclinada de formigó armat. Inclou p.p.
d'elements de fixació, suport i recolzament, tractament de junts així
com el transport i elements d'elevació i auxiliars de muntatge. Segons
indicacions del subministrador
(P - 18)

126,15 79,500 10.028,93

12 E9W2UMD3 ud Graó de formigó prefabricat, d'una peça en de 25x16 cm i 100 cm de
llarg, polit, col·locat sobre lgrada de formigó prefabricat. Inclou p.p.
d'elements de fixació, suport i recolzament, tractament de junts així
com el transport i elements d'elevació i auxiliars de muntatge. Segons
indicacions del subministrador
(P - 19)

136,04 6,000 816,24

TOTAL Capítol 00.02 68.345,60

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)

Capítol 03 REVESTIMENTS

1 E8B271E3 m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura
anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques,
monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a
l'humitat, aplicada en tres capes  (P - 16)

7,62 82,220 626,52

2 E81135A4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R  (P - 14)

35,24 18,000 634,32

3 E8985BJ0 m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat  (P - 15)

12,42 38,290 475,56

4 E8K9SH5M m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 7 plecs, per a
escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat  (P - 17)

25,80 31,700 817,86

TOTAL Capítol 00.03 2.554,26

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)

Capítol 04 PAVIMENTS

1 F9233J10 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 37)

39,38 136,885 5.390,53

2 F9AQUMD1 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de Santa Coloma de
Farnes, rentada, sense particules arguiloses de granulometria entre 1 i

47,22 88,050 4.157,72
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3 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones
de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics (P -
40)

3 F9G4F988 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+F, de 15
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
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. Inlcou p.p de juts de retracció i
tractaments de junts perimetrals. (P - 41)

21,36 657,000 14.033,52

4 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió  (P - 38)

37,54 22,000 825,88

5 FR9FPMOD m Vorada amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de
protecció profunda, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió, amb excavació de rasa
amb mitjans mecànics (P - 63)

92,02 42,700 3.929,25

6 FBA3UMD1 m2 Pintat de bandes, línies, superficies, etc. sobre paviment de formigó,
amb pintura especial per paviments exteriors esportius a base de
resines sintètiques pures, altament pigmentades amb alta resistència
al desgast. Segons detall (P - 43)

76,18 8,000 609,44

7 FBATUMD1 u Unitat complerta de senyalització horitzontal de la pista esportiva amb
pintura especial per paviments exteriors esportius a base de resines
sintètiques pures, altament pigmentades amb alta resistència al
desgast, amb totes les línies necessàries pel marcatge de pistes de
basquetbol, handbol, futbol sala,voleibol i bàdminton, colors a definir
segons estableix el Consell Català de l'Esport. Inclou tractament i
neteja previa ddel paviment. Completament acabat deixat llest pel
utilitzar. (P - 44)

513,66 1,000 513,66

TOTAL Capítol 00.04 29.460,00

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)

Capítol 05 SANEJAMENT I CANALITZACIONS

1 FD7FMOD3 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per sanejament soterrat sense pressió, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa, inclòs
formigonat amb HM-20/B/20 amb una dossificació de 0,527 m3/m i
connexió a xarxa existent. Segons plànols de detall i especificacions
tècniques del servei de Clavegueram de Barcelona. (P - 46)

37,09 25,000 927,25

2 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, arrebossat i lliscat per dins, amb parets de 15
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de
sorra (P - 48)

78,19 4,000 312,76

3 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter, segons plànol de detall
seguint les especificacions tècniques de la D.F. i les diferents
companyies de serveis. (P - 49)

35,08 4,000 140,32

4 FDG5MOD1 m Canalització amb tres tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb sauló (P -
47)

9,73 70,600 686,94

5 FD5E125C u Canal d'acer galvanitzat de tipus reixa amb pendent, de 1.5 mm de
gruix, de 200 a 300 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a
una càrrega classe M 125, col.locada  (P - 45)

72,41 42,000 3.041,22

TOTAL Capítol 00.05 5.108,49

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)

Capítol 06 INSTAL·LACIONS VARIES

EUR
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1 IINF0003 pa Aixecament topogràfic segons directrius de la Direcció Facultativa (P -
0)

850,00 1,000 850,00

2 FJMOD002 pa Adecuacuió de la xarxa de reg existent a la nova zonificació de la zona
d'esbarjo. Inclou anelles i tubs de degoteig de polietilè PE16 de 16 mm
de diàmetre amb degoters autocompensats integrats, ramal, filtres de
material plàstic, comptador volumètric de llautó amb unions
embridades de diàmetre nominal 2´´, connexions, pericons, permisos i
accessoris així com la part proporcional d'obra civil necessària per la
seva execució. (P - 50)

500,00 1,000 500,00

3 IINF0002 pa Previsió d'imprevistos d'obra, instal·lacions o seguretat i salut (A
justificar) (P - 0)

8.000,00 1,000 8.000,00

TOTAL Capítol 00.06 9.350,00

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)

Capítol 07 EQUIPAMENT I MOBILIARI URBA

1 FQAMMOD8 u Muntatge per a posterior reutilització d'elements existents de mobiliari
urbà, inclús fonaments i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor i aplec a la mateixa obra. Inclou p.p.
de fixació al paviment i/o formació de forat al paviment amb mitjans
mecànics i rebliment amb morter M-40 a per fixar. (P - 51)

100,33 12,000 1.203,96

2 F991MOD3 u Subministrament i col·locació d'escocell circular de planxa d'acer
galvanitzat, de 100x120 cm de 10 mm de gruix col·locat amb fonament
i anellat de formigó, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa. (P - 39)

142,99 2,000 285,98

3 FQT2MOD2 u Subministrament i muntatge de pèrgola de fusta de pi tractada en
autoclau de mides totals 12x2,70 metros. Formada per cércol a base
de bigues de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 14x14 cm de
secció, i biguetes de 5x14cm, fusta treballada al taller i amb tractament
de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3.
Ancorades a mur de formigó mitjançat pefil d'acer S275JR format per
perfil laminat en calent UPN-160, i amb una capa d'imprimació
antioxidant per col·locar amb tac químic sobre mur de formigó. Inclou
2 pilars de suport de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 14x14
cm de secció, muntat i col·locat sobre perfil metal·lic sobrefonament
formigó. Completametn acabada. Segons planol de detall

(P - 52)

5.832,45 1,000 5.832,45

4 EABG9A62 u Porta exterior d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent,
per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5
mm, acorat a l'obra existent, planxes llises d'1 mm de gruix i
bastiment, pany de cop i clau, inclou imprimació i acabat esmaltat,
col·locada.  (P - 20)

284,42 2,000 568,84

5 EB14MOD1 m Subministrament i col·locació de passamans metàl·lic format per tub
buit d'acer de 40 mm de diàmetre, amb potes de subjecció de rodó llis
massís de 16 mm de diàmetre cada 50 cm, per rampa d'anada i
tornada, de dos trams rectes amb altiplà intermedi. Inclús p/p de potes
d'agafament, fixació mitjançant cargolats en obra de fàbrica amb tacs i
cargols d'acer. Elaborat en taller i muntat a obra. Tot segons plànol
detall. (P - 22)

32,79 15,600 511,52

6 EB12MOD1 m Barana de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana
superior de perfil d'acer laminat en calent en L 50x50x10 mm i
muntants de platina en forma de T de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per
reblert dels buits del bastidor compost de xapa perforada d'acer
galvanitzat, tipus religa. Tots els elements metàl·lics hauran estat
sotmesos en taller a un tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO
1461 i imprimació a base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de

121,62 27,600 3.356,71

EUR
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recobriment de 20 micres. Inclús platines per a fixació mitjançant
cargolat en element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i
preparada per pintar. Tot segons plànol detall. (P - 21)

TOTAL Capítol 00.07 11.759,46

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)

Capítol 08 JARDINERIA

1 FR44422D u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 25 a 30 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75
cm segons fórmules NTJ (P - 56)

132,51 7,000 927,57

2 FR43H42D u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 25 a 30
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima
57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 55)

330,88 4,000 1.323,52

3 FR4BMOD2 u Subministrament de Pennisetum Rubra en contenidor de 3 l (P - 58) 3,52 50,000 176,00

4 FR4BMOD1 u Subministrament de Pennisetum Orientale en contenidor de 3 l (P - 57) 2,90 50,000 145,00

5 FR612369 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), inclou primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
(P - 59)

136,21 11,000 1.498,31

6 FR66MOD1 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació; inclou primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió (P - 60)

6,76 100,000 676,00

7 FR3SMOD1 m2 Encoixinament orgànic amb escorça de pi de 30 a 50 mm. Humitat
màxima de 45% (respecte del pes total), densitat aparent: entre 0,15 i
0,25 g/cc segons augment de la mida de partícula, espai porós total:
65-85% volum, porositat d'aeració a 20 cm c. a.: 20-45% volum, pH
entre 6 i 7 i conductivitat: menor d'1 dS/m. Subministrada en sacs,
escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de 10 cm de gruix.
Segons PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA de
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (P - 54)

7,08 25,400 179,83

8 FR6P16C5 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació.
(P - 61)

718,79 2,000 1.437,58

9 FR820003 u Equip per a cada exemplar. de 4 tubs de aireació corrugat de diàmetre
50 mm, retenedors d'humitat. (P - 62)

27,97 13,000 363,61

10 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals  (P - 53)

74,94 7,620 571,04

11 MR00MOD1 pa Manteniment de l'enjardinament durant l'any de garantia. Inclou totes
les operacions de manteniment necessàries perquè la zona
enjardinada es mantingui en perfecte estat. En tots els casos, són
d'aplicació les NTJ (Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme)
del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya,
actualment Fundació de la Jardineria i el Paisatge (A justificar)
(P - 67)

1.329,23 1,000 1.329,23

EUR
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TOTAL Capítol 00.08 8.627,69

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)

Capítol 09 CONTROL DE QUALITAT

1 H00000CQ pa Partida alçada a justificar de Control de Qualitat segons Pla de Control
de Qualitat (P - 0)

2.900,00 1,000 2.900,00

TOTAL Capítol 00.09 2.900,00

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2)

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

1 H0000000 pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut segons Estudi i Pla de
Seguretat i Salut (P - 0)

4.300,00 1,000 4.300,00

TOTAL Capítol 00.10 4.300,00

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 2)

RESUM DE PRESSUPOST Data: 27/11/19 Pàg.: 1
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Capítol 00.01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU 39.598,99

Capítol 00.02  FONAMENTS, CONTENCIONS I ESTRUCTURES 68.345,60

Capítol 00.03  REVESTIMENTS 2.554,26

Capítol 00.04  PAVIMENTS 29.460,00

Capítol 00.05  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 5.108,49

Capítol 00.06  INSTAL·LACIONS VARIES 9.350,00

Capítol 00.07  EQUIPAMENT I MOBILIARI URBA 11.759,46

Capítol 00.08  JARDINERIA 8.627,69

Capítol 00.09  CONTROL DE QUALITAT 2.900,00

Capítol 00.10  SEGURETAT I SALUT 4.300,00

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2) 182.004,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
182.004,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 2) 182.004,49

182.004,49

euros



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 2)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 182.004,49

13 % Despeses generals SOBRE 182.004,49..................................................................... 23.660,58

6 % Benefici Industrial SOBRE 182.004,49.......................................................................... 10.920,27

Subtotal 216.585,34

21 % IVA SOBRE 216.585,34............................................................................................... 45.482,92

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 262.068,26

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS SEIXANTA-DOS MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS )

Sant Quirze del Vallès, Novembre de 2019

SUSANA RODRIGUEZ SALGADO,arquitecta
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.
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PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 3)

AMIDAMENTS Data: 27/11/19 Pàg.: 1

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 3)
Capítol 01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus obra 7,000 1,350 9,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,450

2 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus obra 7,000 1,350 9,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,450

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 3)
Capítol 03  REVESTIMENTS

1 E898MOD1 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb
una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pintat rocòdrom 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 3)
Capítol 06  INSTAL·LACIONS VARIES

1 IINF0002 pa Previsió d'imprevistos d'obra, instal·lacions o seguretat i salut (A justificar)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra (fase 3) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 3)
Capítol 07  EQUIPAMENT I MOBILIARI URBA

1 FQ117311MOD u Subministrament i col·locació de taula de picnic 1,80x1,65 m de llargada, seient i taula format per estructura de
pi tractada a l'autoclau i fixacions d'acer inoxidable. Inclou p.p. de fixació al paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 3)

AMIDAMENTS Data: 27/11/19 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FQ11MOD u Subministrament i col·locació de banc de 1,5 m de llargada, format per estructura de fundició de ferro amb
imprimació antioxidant i pintura en pols negra, seient i respatller de llistons de fusta tropical amb certificat FSC
pur o lasur tricapa. Inclou p.p. de fixació al paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FQABMOD1 u Conjunt de joc, de 8,50x10,20m Robina Oringin de PROLUDIC o equivalent, fabricat amb fusta de robina sense
retocar, tubs d'acer inoxidable, corda d'acer galvanitzar cobert amb poliester. Inclou moviment de terres i
muntatge sobre daus de formigó segons instruccions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQABMOD6 u Joc infantil Muntanya de neumàtics formada per neumàtics recilcats i sorra de MILANTA o equivalent. Inclou
moviment de terres i muntatge segons instruccions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FQABMOD2 u Sorral amb bigues de fusta a l'autocalu, cantonades amb base triangular d'anclatge de MILANTA o equivalent,
replé de sorra de Santa Coloma de Farnes, rentada, sense particules arguiloses de granulometria entre 1 i 3
mm. Inclou muntatge sobre segons instruccions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FQAMMOD5 u Xilòfon de canonades de 140x100cm de MILANTA o equivalent. Inclou moviment de terres i muntatge sobre
daus de formigó segons instruccions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FQAMMOD4 u Joc infantil de creativitat Estructura sonora de fusa amb canyes i esquellots, de MILANTA o equivalent, inclou
sis canyes de bambú, quatre esquellots i dos pals per percudir. Inclou moviment de terres i muntatge sobre
daus de formigó segons instruccions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FQAMMOD7 u Joc infantil d'escalada rocòdrom de GECKO WALLS o equivalent, en mur de formigó de 9,00x3,00m, consta de
97 preses d'escalada: Bolus, Arena, Mare, Tensis, Foramen, Ensis, Anatomik, Pulsion, Basic i Hole Set. Inclou
muntatge amb tacs quimics, varilles metàliques, cargols antigir, i fixacions específiques segons instruccions del
fabricant i normativa europea UNE-12572.

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 3)

AMIDAMENTS Data: 27/11/19 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EAVDDAAA m2 Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta pi flandes de 35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb
tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament sobre bastiment d'e fusta de secció
10x10cm, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 trasera biblioteca 11,500 1,600 18,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,400

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 3)
Capítol 09  CONTROL DE QUALITAT

1 H00000CQ pa Partida alçada a justificar de Control de Qualitat segons Pla de Control de Qualitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OBRA (fase 3) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 3)
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 H0000000 pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut segons Estudi i Pla de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OBRA (fase 3) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 3)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 27/11/19

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,17h Oficial 1aA0121000

 €27,17h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €27,17h Oficial 1a pintorA012D000

 €28,08h Oficial 1a muntadorA012M000

 €24,11h Ajudant col·locadorA0137000

 €24,11h Ajudant pintorA013D000

 €24,11h Ajudant muntadorA013M000

 €22,68h ManobreA0140000

 €23,45h Manobre especialistaA0150000



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 3)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 27/11/19

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €42,27h Retroexcavadora petitaC1315010

 €44,16h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €1,95h Formigonera de 165 lC1705600

 €3,82h Màquina taladradoraC200F000



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 3)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 27/11/19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,86m3 AiguaB0111000

 €18,09t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmB0311500

 €22,39t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €21,01t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

B0332P10

 €117,66t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €12,87kg Pintura al silicat de potassa per a exteriorsB89ZNE00

 €22,83kg Imprimació neutralitzadora acrílicaB8ZAH000

 €4,64kg Imprimació fixadora acrílicaB8ZAM000

 €220,04m2 Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta pi
flandes de 35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb
tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats
mecànicament sobre bastiment d'alumini anoditzat de
secció 40x40 mm2

BAVDDAA5

 €420,00u Banc model de 1,5 m de llargadaBQ11MOD

 €660,00u Cadira model BOSTON de SANTA&COLE de 0,60 m
de llargada

BQ117311MOD

 €474,32u Sorral 180x180BQAB1MD2

 €433,18u Xilofon CanonadesBQAB1MD5

 €472,00u Muntanya de neumatics de MILANTABQAB1MD6

 €47,00u Conjunt de canyes i esquellots MILANTABQAB1MD8

 €277,00u Estructura sonora MILANTABQAB1MD9

 €1.414,14u Rocodrom GECKO WALLSBQABMD1

 €15.491,00u La Travesia HAPPY LUDICSBQAM1MD1

 €0,00m2 cinta pintorZF1879414



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 3)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 27/11/19

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €90,29m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060M0C1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,79500/R 23,450001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,79500 25,79500
Maquinària:

1,17000/R 1,950000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17000 1,17000
Materials:

0,334801,860000,180B0111000 =xAiguam3

15,6730022,390000,700B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

29,4140021,010001,400B0332P10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

t

17,64900117,660000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 63,07080 63,07080

0,257951,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,29375

90,29375COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 3)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 27/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,50m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora,
una d'imprimació fixadora i dues d'acabat 

E898MOD1 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07550/R 27,170000,150A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,36165/R 24,110000,015A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 4,43715 4,43715
Materials:

5,1196912,870000,3978B89ZNE00 =xPintura al silicat de potassa per a exteriorskg

5,2166622,830000,2285B8ZAH000 =xImprimació neutralitzadora acrílicakg

0,662594,640000,1428B8ZAM000 =xImprimació fixadora acrílicakg

0,300ZF1879414 =xcinta pintorm2

Subtotal... 10,99894 10,99894

0,066561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,50265

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,50265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €228,45m2 Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta pi
flandes de 35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb
tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats
mecànicament sobre bastiment d'e fusta de secció
10x10cm, col·locada amb fixacions mecàniques 

EAVDDAAA Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34720/R 27,170000,160A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,85760/R 24,110000,160A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 8,20480 8,20480
Materials:

220,04000220,040001,000BAVDDAA5 =xGelosia de panell fix formada per llistons de fusta pi
flandes de 35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb
tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats
mecànicament sobre bastiment d'alumini anoditzat de
secció 40x40 mm2

m2

Subtotal... 220,04000 220,04000

0,205122,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 228,44992

0,00%DESPESES INDIRECTES

228,44992COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 3)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 27/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,45m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km

F2R5426A Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,45024/R 44,160000,214C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 9,45024 9,45024

COST DIRECTE 9,45024

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,45024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,52m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA6580 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

14,5214085,420000,170B2RA6580 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 14,52140 14,52140

COST DIRECTE 14,52140

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,52140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €440,44u Subministrament i col·locació de banc de 1,5 m de
llargada, format per estructura de fundició de ferro amb
imprimació antioxidant i pintura en pols negra, seient i
respatller de llistons de fusta tropical amb certificat FSC
pur o lasur tricapa. Inclou p.p. de fixació al paviment.

FQ11MOD Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,86800/R 27,170000,400A0121000 =xOficial 1ah

9,07200/R 22,680000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,94000 19,94000
Materials:

420,00000420,000001,000BQ11MOD =xBanc model de 1,5 m de llargadau

Subtotal... 420,00000 420,00000



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 3)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 27/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,498502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 440,43850

0,00%DESPESES INDIRECTES

440,43850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €675,33u Subministrament i col·locació de taula de picnic
1,80x1,65 m de llargada, seient i taula format per
estructura de pi tractada a l'autoclau i fixacions d'acer
inoxidable. Inclou p.p. de fixació al paviment.

FQ117311MOD Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,15100/R 27,170000,300A0121000 =xOficial 1ah

6,80400/R 22,680000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,95500 14,95500
Materials:

660,00000660,000001,000BQ117311MOD =xCadira model BOSTON de SANTA&COLE de 0,60 m
de llargada

u

Subtotal... 660,00000 660,00000

0,373882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 675,32887

0,00%DESPESES INDIRECTES

675,32887COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15.668,37u Conjunt de joc, de 8,50x10,20m Robina Oringin de
PROLUDIC o equivalent, fabricat amb fusta de robina
sense retocar, tubs d'acer inoxidable, corda d'acer
galvanitzar cobert amb poliester. Inclou moviment de
terres i muntatge sobre daus de formigó segons
instruccions del fabricant.

FQABMOD1 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

70,20000/R 28,080002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

60,27500/R 24,110002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

11,34000/R 22,680000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 141,81500 141,81500
Maquinària:

6,34050/R 42,270000,150C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 6,34050 6,34050
Materials:

15.491,0000015.491,000001,000BQAM1MD1 =xLa Travesia HAPPY LUDICSu

27,0881390,293750,300D060M0C1 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 3)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 27/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 15.518,08813 15.518,08813

2,127231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15.668,37085

0,00%DESPESES INDIRECTES

15.668,37085COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €918,45u Sorral amb bigues de fusta a l'autocalu, cantonades
amb base triangular d'anclatge de MILANTA o
equivalent, replé de sorra de Santa Coloma de Farnes,
rentada, sense particules arguiloses de granulometria
entre 1 i 3 mm. Inclou muntatge sobre segons
instruccions del fabricant.

FQABMOD2 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

84,24000/R 28,080003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

72,33000/R 24,110003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

22,68000/R 22,680001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 179,25000 179,25000
Maquinària:

4,22700/R 42,270000,100C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 4,22700 4,22700
Materials:

20,8035018,090001,150B0311500 =xSorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmt

711,48000474,320001,500BQAB1MD2 =xSorral 180x180u

Subtotal... 732,28350 732,28350

2,688751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 918,44925

0,00%DESPESES INDIRECTES

918,44925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €733,38u Joc infantil Muntanya de neumàtics formada per
neumàtics recilcats i sorra de MILANTA o equivalent.
Inclou moviment de terres i muntatge segons
instruccions del fabricant.

FQABMOD6 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

70,20000/R 28,080002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

60,27500/R 24,110002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

11,34000/R 22,680000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 141,81500 141,81500
Maquinària:

6,34050/R 42,270000,150C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 6,34050 6,34050
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 27/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

20,8035018,090001,150B0311500 =xSorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmt

472,00000472,000001,000BQAB1MD6 =xMuntanya de neumatics de MILANTAu

90,2937590,293751,000D060M0C1 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 583,09725 583,09725

2,127231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 733,37997

0,00%DESPESES INDIRECTES

733,37997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €546,24u Joc infantil de creativitat Estructura sonora de fusa amb
canyes i esquellots, de MILANTA o equivalent, inclou
sis canyes de bambú, quatre esquellots i dos pals per
percudir. Inclou moviment de terres i muntatge sobre
daus de formigó segons instruccions del fabricant.

FQAMMOD4 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

70,20000/R 28,080002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

60,27500/R 24,110002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

11,34000/R 22,680000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 141,81500 141,81500
Maquinària:

6,34050/R 42,270000,150C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 6,34050 6,34050
Materials:

94,0000047,000002,000BQAB1MD8 =xConjunt de canyes i esquellots MILANTAu

277,00000277,000001,000BQAB1MD9 =xEstructura sonora MILANTAu

27,0881390,293750,300D060M0C1 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 398,08813 398,08813

COST DIRECTE 546,24363

0,00%DESPESES INDIRECTES

546,24363COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €751,25u Xilòfon de canonades de 140x100cm de MILANTA o
equivalent. Inclou moviment de terres i muntatge sobre
daus de formigó segons instruccions del fabricant.

FQAMMOD5 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

126,36000/R 28,080004,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

108,49500/R 24,110004,500A013M000 =xAjudant muntadorh

56,70000/R 22,680002,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 291,55500 291,55500
Maquinària:

8,45400/R 42,270000,200C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 8,45400 8,45400
Materials:

433,18000433,180001,000BQAB1MD5 =xXilofon Canonadesu

18,0587590,293750,200D060M0C1 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 451,23875 451,23875

COST DIRECTE 751,24775

0,00%DESPESES INDIRECTES

751,24775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.926,20u Joc infantil d'escalada rocòdrom de GECKO WALLS o
equivalent, en mur de formigó de 9,00x3,00m, consta
de 97 preses d'escalada: Bolus, Arena, Mare, Tensis,
Foramen, Ensis, Anatomik, Pulsion, Basic i Hole Set.
Inclou muntatge amb tacs quimics, varilles metàliques,
cargols antigir, i fixacions específiques segons
instruccions del fabricant i normativa europea
UNE-12572.

FQAMMOD7 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

224,64000/R 28,080008,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

192,88000/R 24,110008,000A013M000 =xAjudant muntadorh

90,72000/R 22,680004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 508,24000 508,24000
Maquinària:

3,82000/R 3,820001,000C200F000 =xMàquina taladradorah

Subtotal... 3,82000 3,82000
Materials:

1.414,140001.414,140001,000BQABMD1 =xRocodrom GECKO WALLSu

Subtotal... 1.414,14000 1.414,14000

COST DIRECTE 1.926,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.926,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €900,00pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut segons
Estudi i Pla de Seguretat i Salut

H0000000

 €400,00pa Partida alçada a justificar de Control de Qualitat segons
Pla de Control de Qualitat

H00000CQ

 €2.000,00pa Previsió d'imprevistos d'obra, instal·lacions o seguretat
i salut (A justificar)

IINF0002
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 27/11/19

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €85,42t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6580
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 27/11/19 Pàg.: 1

P-1 E898MOD1 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat
llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora
i dues d'acabat

15,50 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-2 EAVDDAAA m2 Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta pi flandes de 35x35 mm2 de secció
separats 35 mm amb tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament
sobre bastiment d'e fusta de secció 10x10cm, col·locada amb fixacions mecàniques

228,45 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,45 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,52 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 FQ11MOD u Subministrament i col·locació de banc de 1,5 m de llargada, format per estructura de fundició
de ferro amb imprimació antioxidant i pintura en pols negra, seient i respatller de llistons de
fusta tropical amb certificat FSC pur o lasur tricapa. Inclou p.p. de fixació al paviment.

440,44 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 FQ117311MOD u Subministrament i col·locació de taula de picnic 1,80x1,65 m de llargada, seient i taula format
per estructura de pi tractada a l'autoclau i fixacions d'acer inoxidable. Inclou p.p. de fixació al
paviment.

675,33 €

(SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 FQABMOD1 u Conjunt de joc, de 8,50x10,20m Robina Oringin de PROLUDIC o equivalent, fabricat amb
fusta de robina sense retocar, tubs d'acer inoxidable, corda d'acer galvanitzar cobert amb
poliester. Inclou moviment de terres i muntatge sobre daus de formigó segons instruccions
del fabricant.

15.668,37 €

(QUINZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-8 FQABMOD2 u Sorral amb bigues de fusta a l'autocalu, cantonades amb base triangular d'anclatge de
MILANTA o equivalent, replé de sorra de Santa Coloma de Farnes, rentada, sense particules
arguiloses de granulometria entre 1 i 3 mm. Inclou muntatge sobre segons instruccions del
fabricant.

918,45 €

(NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 FQABMOD6 u Joc infantil Muntanya de neumàtics formada per neumàtics recilcats i sorra de MILANTA o
equivalent. Inclou moviment de terres i muntatge segons instruccions del fabricant.

733,38 €

(SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 FQAMMOD4 u Joc infantil de creativitat Estructura sonora de fusa amb canyes i esquellots, de MILANTA o
equivalent, inclou sis canyes de bambú, quatre esquellots i dos pals per percudir. Inclou
moviment de terres i muntatge sobre daus de formigó segons instruccions del fabricant.

546,24 €

(CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 FQAMMOD5 u Xilòfon de canonades de 140x100cm de MILANTA o equivalent. Inclou moviment de terres i
muntatge sobre daus de formigó segons instruccions del fabricant.

751,25 €

(SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-12 FQAMMOD7 u Joc infantil d'escalada rocòdrom de GECKO WALLS o equivalent, en mur de formigó de
9,00x3,00m, consta de 97 preses d'escalada: Bolus, Arena, Mare, Tensis, Foramen, Ensis,
Anatomik, Pulsion, Basic i Hole Set. Inclou muntatge amb tacs quimics, varilles metàliques,
cargols antigir, i fixacions específiques segons instruccions del fabricant i normativa europea

1.926,20 €
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UNE-12572.
(MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

Sant Quirze del Vallès, Novembre de 2019

SUSANA RODRIGUEZ SALGADO,arquitecta
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 27/11/19 Pàg.: 1

P-1 E898MOD1 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat
llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora
i dues d'acabat

15,50 €

B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 5,21666 €

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 0,66259 €

B89ZNE00 kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 5,11969 €

Altres conceptes 4,50106 €

P-2 EAVDDAAA m2 Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta pi flandes de 35x35 mm2 de secció
separats 35 mm amb tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament
sobre bastiment d'e fusta de secció 10x10cm, col·locada amb fixacions mecàniques

228,45 €

BAVDDAA5 m2 Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta pi flandes de 35x35 mm2 de secció
separats 35 mm amb tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament
sobre bastiment d'alumini anoditzat de secció 40x40 mm2

220,04000 €

Altres conceptes 8,41000 €

P-3 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,45 €

Altres conceptes 9,45000 €

P-4 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,52 €

Altres conceptes 14,52000 €

P-5 FQ11MOD u Subministrament i col·locació de banc de 1,5 m de llargada, format per estructura de fundició
de ferro amb imprimació antioxidant i pintura en pols negra, seient i respatller de llistons de
fusta tropical amb certificat FSC pur o lasur tricapa. Inclou p.p. de fixació al paviment.

440,44 €

BQ11MOD u Banc model de 1,5 m de llargada 420,00000 €

Altres conceptes 20,44000 €

P-6 FQ117311M u Subministrament i col·locació de taula de picnic 1,80x1,65 m de llargada, seient i taula format
per estructura de pi tractada a l'autoclau i fixacions d'acer inoxidable. Inclou p.p. de fixació al
paviment.

675,33 €

BQ117311MO u Cadira model BOSTON de SANTA&COLE de 0,60 m de llargada 660,00000 €

Altres conceptes 15,33000 €

P-7 FQABMOD1 u Conjunt de joc, de 8,50x10,20m Robina Oringin de PROLUDIC o equivalent, fabricat amb
fusta de robina sense retocar, tubs d'acer inoxidable, corda d'acer galvanitzar cobert amb
poliester. Inclou moviment de terres i muntatge sobre daus de formigó segons instruccions
del fabricant.

15.668,37 €

Altres conceptes 15.668,37000 €

P-8 FQABMOD2 u Sorral amb bigues de fusta a l'autocalu, cantonades amb base triangular d'anclatge de
MILANTA o equivalent, replé de sorra de Santa Coloma de Farnes, rentada, sense particules
arguiloses de granulometria entre 1 i 3 mm. Inclou muntatge sobre segons instruccions del
fabricant.

918,45 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 20,80350 €

BQAB1MD2 u Sorral 180x180 711,48000 €

Altres conceptes 186,16650 €

P-9 FQABMOD6 u Joc infantil Muntanya de neumàtics formada per neumàtics recilcats i sorra de MILANTA o
equivalent. Inclou moviment de terres i muntatge segons instruccions del fabricant.

733,38 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 20,80350 €



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 3)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 27/11/19 Pàg.: 2

BQAB1MD6 u Muntanya de neumatics de MILANTA 472,00000 €

Altres conceptes 240,57650 €

P-10 FQAMMOD4 u Joc infantil de creativitat Estructura sonora de fusa amb canyes i esquellots, de MILANTA o
equivalent, inclou sis canyes de bambú, quatre esquellots i dos pals per percudir. Inclou
moviment de terres i muntatge sobre daus de formigó segons instruccions del fabricant.

546,24 €

BQAB1MD9 u Estructura sonora MILANTA 277,00000 €

BQAB1MD8 u Conjunt de canyes i esquellots MILANTA 94,00000 €

Altres conceptes 175,24000 €

P-11 FQAMMOD5 u Xilòfon de canonades de 140x100cm de MILANTA o equivalent. Inclou moviment de terres i
muntatge sobre daus de formigó segons instruccions del fabricant.

751,25 €

BQAB1MD5 u Xilofon Canonades 433,18000 €

Altres conceptes 318,07000 €

P-12 FQAMMOD7 u Joc infantil d'escalada rocòdrom de GECKO WALLS o equivalent, en mur de formigó de
9,00x3,00m, consta de 97 preses d'escalada: Bolus, Arena, Mare, Tensis, Foramen, Ensis,
Anatomik, Pulsion, Basic i Hole Set. Inclou muntatge amb tacs quimics, varilles metàliques,
cargols antigir, i fixacions específiques segons instruccions del fabricant i normativa europea
UNE-12572.

1.926,20 €

BQABMD1 u Rocodrom GECKO WALLS 1.414,14000 €

Altres conceptes 512,06000 €

Sant Quirze del Vallès, Novembre de 2019

SUSANA RODRIGUEZ SALGADO,arquitecta
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.
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Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 3)

Capítol 01 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 3)

9,45 9,450 89,30

2 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

14,52 9,450 137,21

TOTAL Capítol 00.01 226,51

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 3)

Capítol 03 REVESTIMENTS

1 E898MOD1 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de
potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons
d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat
(P - 1)

15,50 30,000 465,00

TOTAL Capítol 00.03 465,00

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 3)

Capítol 06 INSTAL·LACIONS VARIES

1 IINF0002 pa Previsió d'imprevistos d'obra, instal·lacions o seguretat i salut (A
justificar) (P - 0)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 00.06 2.000,00

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 3)

Capítol 07 EQUIPAMENT I MOBILIARI URBA

1 FQ117311MOD u Subministrament i col·locació de taula de picnic 1,80x1,65 m de
llargada, seient i taula format per estructura de pi tractada a l'autoclau i
fixacions d'acer inoxidable. Inclou p.p. de fixació al paviment. (P - 6)

675,33 6,000 4.051,98

2 FQ11MOD u Subministrament i col·locació de banc de 1,5 m de llargada, format per
estructura de fundició de ferro amb imprimació antioxidant i pintura en
pols negra, seient i respatller de llistons de fusta tropical amb certificat
FSC pur o lasur tricapa. Inclou p.p. de fixació al paviment.
(P - 5)

440,44 2,000 880,88

3 FQABMOD1 u Conjunt de joc, de 8,50x10,20m Robina Oringin de PROLUDIC o
equivalent, fabricat amb fusta de robina sense retocar, tubs d'acer
inoxidable, corda d'acer galvanitzar cobert amb poliester. Inclou
moviment de terres i muntatge sobre daus de formigó segons
instruccions del fabricant. (P - 7)

15.668,37 1,000 15.668,37

4 FQABMOD6 u Joc infantil Muntanya de neumàtics formada per neumàtics recilcats i
sorra de MILANTA o equivalent. Inclou moviment de terres i muntatge
segons instruccions del fabricant. (P - 9)

733,38 1,000 733,38

EUR
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5 FQABMOD2 u Sorral amb bigues de fusta a l'autocalu, cantonades amb base
triangular d'anclatge de MILANTA o equivalent, replé de sorra de
Santa Coloma de Farnes, rentada, sense particules arguiloses de
granulometria entre 1 i 3 mm. Inclou muntatge sobre segons
instruccions del fabricant. (P - 8)

918,45 1,000 918,45

6 FQAMMOD5 u Xilòfon de canonades de 140x100cm de MILANTA o equivalent. Inclou
moviment de terres i muntatge sobre daus de formigó segons
instruccions del fabricant. (P - 11)

751,25 1,000 751,25

7 FQAMMOD4 u Joc infantil de creativitat Estructura sonora de fusa amb canyes i
esquellots, de MILANTA o equivalent, inclou sis canyes de bambú,
quatre esquellots i dos pals per percudir. Inclou moviment de terres i
muntatge sobre daus de formigó segons instruccions del fabricant. (P -
10)

546,24 1,000 546,24

8 FQAMMOD7 u Joc infantil d'escalada rocòdrom de GECKO WALLS o equivalent, en
mur de formigó de 9,00x3,00m, consta de 97 preses d'escalada:
Bolus, Arena, Mare, Tensis, Foramen, Ensis, Anatomik, Pulsion, Basic
i Hole Set. Inclou muntatge amb tacs quimics, varilles metàliques,
cargols antigir, i fixacions específiques segons instruccions del
fabricant i normativa europea UNE-12572. (P - 12)

1.926,20 1,000 1.926,20

9 EAVDDAAA m2 Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta pi flandes de 35x35
mm2 de secció separats 35 mm amb tractament fungicida i lasur per
anar a l'exterior, fixats mecànicament sobre bastiment d'e fusta de
secció 10x10cm, col·locada amb fixacions mecàniques  (P - 2)

228,45 18,400 4.203,48

TOTAL Capítol 00.07 29.680,23

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 3)

Capítol 09 CONTROL DE QUALITAT

1 H00000CQ pa Partida alçada a justificar de Control de Qualitat segons Pla de Control
de Qualitat (P - 0)

400,00 1,000 400,00

TOTAL Capítol 00.09 400,00

Obra 00 ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 3)

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

1 H0000000 pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut segons Estudi i Pla de
Seguretat i Salut (P - 0)

900,00 1,000 900,00

TOTAL Capítol 00.10 900,00

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 3)

RESUM DE PRESSUPOST Data: 27/11/19 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 00.01  DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU 226,51

Capítol 00.03  REVESTIMENTS 465,00

Capítol 00.06  INSTAL·LACIONS VARIES 2.000,00

Capítol 00.07  EQUIPAMENT I MOBILIARI URBA 29.680,23

Capítol 00.09  CONTROL DE QUALITAT 400,00

Capítol 00.10  SEGURETAT I SALUT 900,00

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 3) 33.671,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.671,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 00  ST QUIRZE - ESCOLA PILARIN BAYES (FASE 3) 33.671,74

33.671,74

euros



PROJECTE DE MILLORA DE LA ZONA D´ESBARJO DE L´ESCOLA PILARÍN BAYÉS
MEMORIA VALORADA. Novembre 2019
(FASE 3)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 33.671,74

13 % Despeses generals SOBRE 33.671,74....................................................................... 4.377,33

6 % Benefici Industrial SOBRE 33.671,74............................................................................ 2.020,30

Subtotal 40.069,37

21 % IVA SOBRE 40.069,37................................................................................................. 8.414,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 48.483,94

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS )

Sant Quirze del Vallès, Novembre de 2019

SUSANA RODRIGUEZ SALGADO,arquitecta
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.
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