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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present Projecte executiu té per objectiu reordenar un espai periurbà amb importants factors de degradació 

paisatgística, en un espai referent en aquest àmbit per tal d'adequar-lo a les necessitats de gestió d'un hort 

municipal comunitari sota criteris de sostenibilitat, conservació i millora de la biodiversitat. 

 

1. PROMOTOR 

 

Promotor:   Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

Adreça:   Plaça de la Vila, 1 08192  

CIF:               P0823800H 

Responsables tècnics: Anna Arcalís i Guimel Castanyer 

 

2. ANTECEDENTS 

 

Al Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Sant Quirze del Vallès (actualment en aprovació inicial) es dóna una 

especial importància al medi natural i a les zones no urbanitzables que formen els intersticis de la matriu 

territorial del sòl urbà. En aquest sentit, el torrent de la Betzuca  pren especial rellevància pel fet de ser un dels 

principals eixos vertebradors de la zona urbana de Sant Quirze del Vallès. 

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, l’any 2017 va encarregar un projecte de millora global d’aquest torrent 

entre el pont de la C1413a i el Passeig del Colomer. En aquest projecte es definien les línies mestres d’actuació 

en aquesta zona i es prioritzava la funcionalitat hídrica i ecosistèmica del torrent. 

Per altra banda, en aquesta mateixa zona s’han fet diverses intervencions  de neteja de la vegetació invasora 

per part de la brigada de l’Ajuntament, amb la finalitat de mantenir el torrent en condicions òptimes per tal de 

no afavorir a l’arrossegament de brancatge i el posterior col·lapse de les instal·lacions de drenatge. 

Finalment, però, restava la regularització de diversos espais d’horta ocupats per diverses persones que afecten 

la dinàmica ambiental d’aquest sistema hídric i que són objecte d’aquest projecte.   

 

3. OBJECTIUS 

 

Els objectius generals que persegueix aquest projecte de recuperació d’una zona d’horta a la riba del torrent 

de la Betzuca   són:  

• La dignificació paisatgística de l’espai i la millora de la funcionalitat ecològica per mitjà de la integració 

del projecte al sistema hídric del torrent 

• La regularització i delimitació del parcel·lari dels horts per tal de donar resposta a un major nombre 

d’usuaris i, també, permetre l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda.  

• La millora del sistema de reg per a fer un ús òptim de l’aigua i existent.  

• La creació d’una edificació auxiliar que faci de centre de recepció d’usuaris i que pugui servir, també, 

d’espai de magatzem i de servei dels usuaris.   

 

4. SOSTENIBILITAT 

 

El projecte ha estat pensat d’una manera holística i integradora, el seu objectiu és permetre fer compatible 

l’increment de biodiversitat amb l’ús social i la recuperació del paisatge. Per això els punts claus que s’han 

promogut al projecte han estat:  

1. Vinculació amb l’entorn: l’existència del torrent de la Betzuca i de diversos elements patrimonials 

(bassa, rec, parcel·lari tradicional), poden ser elements que facilitin l’explicació de com era el paisatge 

i l’entorn del poble abans de l’arribada de la indústria i la transformació urbanística conseqüent del 

territori.  

2. Agricultura ecològica:  Seguint aquesta línia, la producció serà ecològica i, també, serà condició per al 

reglament d’ús la seva praxis. D’altra banda, l’ús de fitosanitaris a nivell domèstic, pot ser causa d’un 

gran nombre de riscos per a la salut ja que no és necessari el carnet d’aplicador.  

3. Varietats locals: El reglament d’ús de l’espai integrarà l’ús de varietats locals com una opció per al 

desenvolupament de l’activitat. La seva promoció serà en base a cursos, xerrades i difusió de  varietats 

locals d’horta de la zona del Vallès (inventari de varietats del Consell Comarcal del Vallès Occidental).  

Per altra banda, les varietats locals es combinaran amb la rotació de cultius com una eines més per tal 

d’evitar plagues i malalties i garantir una varietat de cultius òptima.  

4. Aprofitament dels recursos hídrics locals. Tot el projecte funcionarà a partir de l’aigua que produeix la 

mina que hi ha a la zona i que serà captada i distribuïda per nous sistemes moderns d’aprofitament de 

l’aigua. A l’annex 2 hi ha els càlculs que s’ha realitzat tant de necessitats d’aigua com de producció 

estimada de la mina. El balanç d’entrades i sortides d’aigua, també, s’ha calculat a l’escenari climàtic 

2030-50 aplicant l’escenari d’emissivitat RCP 4.5. Això ha permès calcular les necessitats futures de 

reg i avaluar si serà possible el manteniment de la producció hortícola en aquest nou escenari. 

5. Plantació arbustiva: es farà una intensa revegetació de talussos i d’altres espais de l’àmbit per tal de 

crear diversos espais d’elevada qualitat paisatgística però, per sobre de tot, generar reservoris per a la 

fauna útil que, alhora, serà clau per al manteniment del sistema productiu agrícola.  

6. Biodiversitat: es realitzarà la compra de diverses caixes niu i d’hotels d’insectes per afavorir la 

biodiversitat de l’espai,  també, es col·locaran micro reservoris de rèptils i la mateixa intervenció de 

jardineria realitzarà una funció preferent en aquest sentit.  

7. Tancaments asimètrics permeables: la  combinació de diverses espècies arbustives mediterrànies 

permetrà fer un tancament variable als laterals est i oest de l’espai, d’altra banda, a toca del torrent es 

farà una plantació d’arç blanc amb l’objectiu de delimitar l’espai i protegir el torrent de la 

hiperfreqüentació humana.  
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8. Mobilitat sostenible: es crearà un espai lliure de vehicles on només podran entrar-hi puntualment per 

garantir l’accés a persones amb mobilitat reduïda així com es fomentarà l’ús de la bicicleta per mitjà 

d’aparcaments adaptats. 

9. Accessibilitat: El projecte integrarà un seguit de rampes per permetre l’accés a tot l’espai a persones 

amb mobilitat reduïda. També, en crearan taules de cultiu alçades per permetre la participació de 

col·lectius amb especials necessitats.  

10. Autogestió de residus: Bona part dels residus orgànics produït a la zona seran compostats al mateix 

espai de forma comunitària per al seu reaprofitament posterior.  

11. Formació i informació: Es realitzarà una intensa campanya de formació i conscienciació als usuaris. A 

partir del reglament es regularà la obligatorietat de la formació i els criteris que s’hauran de seguir per 

tal de poder formar part del col·lectiu dels horts.  

 

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

L’àmbit d’actuació és una zona d’uns 10.000m2  situats entre la (C1413a) ,el torrent de la Betzuca, el Passeig 

del Colomer i  en l’àmbit del parc urbà (parc territorial al POUM). 

La zona d’estudi és un espai de ribera mediterrània on el bosc de ribera que circumda el torrent de la Betzuca   

s’estableix com a l’element paisatgístic articulador de l’espai. Els plàtans que predominen en aquest espai, 

juntament amb algun pollancre i diverses espècies acompanyants de ribera, formen un conjunt d’elevat interès, 

en bona part, per la seva escassesa -context fortament urbanitzat-. D’altra banda, entre aquesta zona de ribera, 

també, ocupat per una arbreda de plàtans, hi ha una zona d’horta que correspon a la primera terrassa 

d’inundació del torrent de la Betzuca. Aquest espai, actualment està ocupat per diversos horts que ocupen 

l’espai municipal. El parcel·lari és longitudinal, de nord-est a sud-oest i permet optimitzar l’espai i el sistema de 

reg que, avui en dia, funciona per inundació a partir d’una mina que intercepta el torrent de Vallcorba i el drena 

fins una bassa que fa de tanc pulmó per al posterior reg de la zona.  

 

Figura 1: Estat actual de l’àmbit 

  

Font: Maps. Google.  

 

6. PROPOSTA 

 

6.1. Context 

 

Per tal de poder determinar quin podria ser el disseny òptim de la proposta s’ha procedit a realitzar un estudi 

cartogràfic de com era la zona fa diverses dècades. L’objectiu d’aquests estudi és poder conjuminar d’una 

manera pràctica i funcional la distribució històrica amb una nova funcionalitat que incorpora criteris de foment 

de la biodiversitat, millora del paisatge, foment de l’accessibilitat  i ús comunitari de l'espai. 

 

Figura 2: Evolució del paisatge de la zona des de 1934  

 

 

Cartografia Militar de Espanya 1934 

 

Font: ICC  

 

En aquest sentit, es pot observar com, des de que hi ha registres cartogràfics moderns, la distribució del 

parcel·lari de la zona ha estat, amb petits matisos, igual des de 1956. En aquest sentit, la conformació de les 

parcel·les seguint aquesta direcció nord-sud, s’ha considerat que era un element essencial a mantenir i 

conjuminar amb els altres requeriments sol·licitats des de l’administració. Per altra banda, la necessitat de 

promoure una major biodiversitat a l’espai, també, ha permès introduir elements nous -espais de jardí, canals 

d’evacuació de l’aigua amb funcionalitat ambiental, etc.- a la proposta.  
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6.2 Descripció  general de la nova proposta 

 

La nova proposta té diversos punts clau que cal esmentar. D’una banda, es regula l’accés a l’espai, a peu i en 

bicicleta, però, també, a partir d’un sistema d’accés de vehicles en règim de càrrega i descàrrega a partir d’un 

vial de sauló sòlid fins a una nova edificació auxiliar.  Aquest accés de vehicles motoritzats serà exclusiu només 

per a autoritzats (de mobilitat reduïda o per a la càrrega els dies de collita). Al voltant de la nova construcció  

hi ha un espai de bicicletes, un mirador a la zona d’horts i un espai de taules i bancs per l’ús comunitari.  

L’eix articulador de l’espai es un mòdul auxiliar recobert de fusta, de 50m2, que realitza les funcions de 

magatzem, guixetes i de lavabos. A partir d’aquí s’estableixen un seguit d’accessos que transiten cap a un 

espai intermig, elevat, on hi haurà un arborètum de veritats locals i que serà un espai de formació i gaudi per 

a usuaris i caminants.  

A la part baixa del projecte, s’establirà una zona d’horta combinada amb espais de jardí que s’aniran intercalant 

de manera aleatòria amb els espais d’horta amb l’objectiu de generar un mosaic biodivers i que actuï com un 

espai de lleure comunitari. Els espais de circulació interior a peu s’articularan a partir d’un camí perimetral que 

tindrà passadissos nord-sud que permetran l’accés a les parcel·les. En 3 d’aquests camins hi haurà una xarxa 

de drenatge natural de la bassa que estarà format per canals de formigó omplerts amb graves i sistemes de 

retenció de l’aigua on s’hi plantaran plantes halòfites i, també, farà de desguàs natural dels excedents de la 

mina. A la part est de l’espai, s’hi col·locaran dues parcel·les amb horts elevats per a persones amb mobilitat 

reduïda, una zona de compostatge a l’espai de fruiters fora de la zona inundable i d’altres elements de mobiliari 

urbà per facilitar el descans dels usuaris i la interpretació de l’espai. Cal destacar que es preveu la realització 

d’un mur krainer per tal de poder millorar la topografia i garantir una no erosió posterior de l’espai. Per tant, 

aquesta intervenció permetrà revertir la situació actual, d'estat d'abandonament i de fort impacte sobre el 

torrent, conseqüència de l'ús amb caràcter privatiu de l'espai, per tal de recuperar-lo per a l'ús públic i dotar-lo 

d'una plurifuncionalitat manifesta, no només com a espai productiu a escala familiar sinó també com un espai 

que permet la millora de la biodiversitat i la qualitat ecològica de l'espai..  

 

 

7. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

Les actuacions previstes en el projecte d’intervenció es relacionen a continuació per tasques i actuacions a 

realitzar per capítols. 

Després es detallen les actuacions per tipologies, segons es mostra als plànols de les actuacions previstes. 

 

7.1  Treballs previs 

 

7.1.1 AF1. Feines preparatòries 

 

Es farà una tasca de reconeixement i anàlisi visual de tot l’ àmbit abans de l’inici de qualsevol activitat. Tot 

seguit es farà la retirada de tota mena de residus no orgànics que es localitzin (voluminosos, valoritzables, 

etc.). Aquesta tasca es durà a terme durant tota la durada de l’obra, tant bon punt es detectin. Es farà amb 

mitjans manuals i ajudes mecàniques i càrrega sobre camió o contenidor.  

Es transportaran els 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, amb la posterior deposició 

controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, 

segons la LLEI 8/2008, de residus. En aquesta fase es farà especial atenció a la correcta gestió de les restes 

de fibrociment existents a l’espai així com, també, a la retirada de totes les restes d’obra i impropis vinculats a 

les canalitzacions de l’actual sistema de reg. També, serà important, la retirada de possibles captacions il·legals 

de la llera de la riera i de qualsevol punt proper.  

En aquest mateix moment, es realitzaran 6 cales per estudi d’instal·lacions preexistents. Inclou la realització 

amb mitjans mecànics i manuals, de 6 cales que descrigui la direcció facultativa.  

 

7.2 Actuacions sobre la vegetació 

 

S’ha previst de fer un seguit d’actuacions sobre la vegetació al llarg de tot l’àmbit del projecte. 

 

7.2.1. AV1. Neteja del terreny 

 

En els espais amb poca cobertura de vegetació es farà una neteja bàsica i esbrossada del terreny, amb mitjans 

mecànics per tal de permetre la resta de tasques. 

 

7.2.2.  AV2. Desbrossament amb mitjans manuals 

Allà on no poden arribar els vehicles es farà una desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç 

amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa. Aquestes zones seran les de talussos i espais de la part alta 

(sota del plàtans). D’altra banda, aquesta desbrossada manual, també, afectarà els possibles rebrots de rizoma 

de canya que, un cop trets de l’espai, segueixin rebrotant durant el primer any de manteniment.  

 

7.2.3. AV3. Poda i selecció d'arbrat amb moto serra  

En algunes zones es fa imprescindible la poda i selecció d’arbrat, especialment al talús de la bassa. En 

aquestes zones, es preveu la poda de 13 plàtans de la part superior amb l’objectiu de conformar-los com la 

resta dels plàtans del parc urbà i per permetre el pas de la llum solar a la instal·lació fotovoltaica. Per altra 

banda, a part dels arbres que es podaran, se’ntrasplantaran dos per permetre la realització de l’edificació 

auxiliar. També, a la part baixa, a tocar del torrent, es farà la poda de 5 plàtans de grans dimensions, així com 

un roure, també de grans dimensions, proper a la bassa. Finalment, hi ha 6 arbres, repartits pel talús que 
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separa la part alta i els horts, que també s’hauran de podar.  

Al plànol “9-Jardineria” es determinen les àrees on hi ha arbres que s’hauran de podar o tallar com a 

conseqüència de la implantació del mòdul prefabricat i la resta d’intervencions previstes al projecte. 

A l’annex 1 de manteniment, es preveuen les podes de manteniment d’aquest arbres.  

 

7.2.4. AV4.Aportació de terres i substrats 

Inclou l’aportació de terres adobades  a la zona d’horts i de plantacions d’espècies acompanyats i de talussos 

amb l’objectiu de millorar la qualitat del sòl i permetre el bon arrelament dels vegetals.  

 

7.2.5. AV5. Plantació i trasplantament d’arbrat 

Inclou el subministrament, la plantació amb un 10% de compost i el primer reg de 20 fruiters de varietats locals 

que aniran a la zona abans dels horts. També, es preveu el trasplantament de 2 plàtans afectats per l’edificació 

modular auxiliar. Es realitzarà una poda a brocada dels dos exemplars, es procedirà al seu encepellonat  així 

com al trasllat fins al lloc definitiu i la plantació posterior (inclou: terra abonada, primer reg i les feines d’operari 

i màquina).  

 

7.2.5. AV6. Plantació d’arbustives 

Inclou el subministrament, la plantació amb un 10% de compost i el primer reg de les varietats que aniran a les 

zones enjardinades interiors, entre els horts, als talussos i a l’entrada del camí d’accés per a protegir els 

accessos. Aquestes plantacions tindran diversos tractaments: 

 

Accés des de la carretera: Són uns 70 ml en que es plantarà una sola filera de llentiscle i sanguinyol 

intercalats a un metre de distància amb el reg gota a gota de suport per a la seva correcta implantació. Per tal 

de protegir aquesta plantació durant els primers anys, es proposa crear una tanca lleugera amb barres de ferro 

i cordill.  

Tanques de protecció visual, est i oest: Seran fetes d’una sola fila de llentiscle i sanguinyol i recorreran tot 

el perimetre des del torrent fins a la zona de taules, pel costat est i per l’oest resseguiran la carretera fins a la 

zona de mirador, on es deixarà un espai de 10 m lliure d’aquestes. Aquesta línia es col·locarà a cap de talús i 

la resta del vessant serà una combinació d’estepa, ginesta, marfull i espígol.  

Jardins interiors: es farà un plantació combinada de diverses espècies de baixes demandes hídriques de les 

que destaca: la sàlvia, la ginesta i l’espígol.  

Tanca tocant al torrent: Serà una línia simple d’arç blanc plantat a un metre. A les zones on faci falta, es 

col·locarà a sobre del Krainer però sempre a cap del talús. En total es plantaran al voltant de 106 unitats. A la 

resta del talús es farà una plantació d’algunes espècies de ribera com ara: Juncus inflexus, Thypa latifolia i 

Menta aquàtica en baixa densitat. (En total es plantaran 25 exemplars de cada) 

Canals de desguàs. Es farà una plantació de diverses plantes halòfites a l’interior de les graves del canal. 

Aquestes plantes es col·locaran en el tram de rec que hi ha entre l’arqueta d’entrada i la bassa i els desguassos 

entre la bassa i el torrent. Les espècies poden ser variables però com a mínim hi haurà: Juncus inflexus, Thypa 

latifolia, Menta aquatica i Schoenum nigrum.  

 

7.2.6. AV7. Plantació d’herbàcies 

Plantació de barreja de llavors tipus “prat florit” amb sembradora manual, pendent més petit de 30% i superfície 

de 370 m2 a la zona d’entrada a banda i banda del camí.  

 

7.2.7. AV8. Confecció de Krainer 

A la zona de la sortida del pont de la (C1413a), hi ha una àmbit d’uns 50 m on l’erosió és molt forta. Per frenar 

aquest procés a la parcel·la d’horts es realitzaria un Krainer viu amb troncs de pi i plantació de vegetació de 

ribera. 

 

7.2.5. Altres actuacions 

També es farà la trituració in situ de les restes vegetals d’espècies no invasores, i també la recollida de brossa 

amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor per a ser traslladats amb transport de residus a 

instal·lació autoritzada de gestió de residus a planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb 

terra o altres residus no vegetals no especials amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, segons 

la Llista Europea de Residus. En aquest cas, es retiraran 1382m2 de rizomes de canya americana (Arundo 

donax) que seran portats a planta de gestió.  

 

7.3. Actuacions sobre les plataformes de pas 

 

7.3.1. APP1. Excavació i piconatge  

A les zones de camins projectats així com en els trams on el paviment és pràcticament inexistent, caldrà fer 

una excavació per a extreure la capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, amb transport fins al lloc d'aplec 

(ubicat a la cantonada nord-oest de la zona d’horts) i formació de piles per a la seva conservació i posterior 

reutilització als marges. A més podrà ser necessària l’excavació puntual per a esplanació en roca, amb martell 

trencador muntat sobre retroexcavadora. 

També, caldrà fer l’excavació i càrrega de terra per a la caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans 

mecànics per a consolidar de manera adient la traça del camí. Finalment, s’implementarà un paviment de sauló 

sòlid a tots el camins, tal i com s’especifica al plànol “8.1 Camins i Paviments”. Totes les intervencions hauran 

de ser extremadament curoses amb els serveis enterrats que transcorren pel mig dels horts. En cap cas, es 

faran rases o intervencions de profunditat superior als 40cm.  

 

7.3.2. APP2. Construcció de rampa i escales 

Les diverses rampes, de pujada o baixada es faran amb travessers de fusta amb travessa de fusta ecològica 

tractada autoclau de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure, fixat amb barres 
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d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat. Els dos punts amb esglaonat, a 

banda i banda de la bassa, es col·locaran, també, baranes de fusta per evitar la caiguda de persones.  

Les rapes de nova creació, sobretot la d’accés per la part est als horts, seran de sauló sòlid i compliran els 

requeriments d’accessibilitat.  

 

7.3.3. APP3. Construcció de canal de desguàs d’aigua de la bassa 

Per tal de donar sortida a l’aigua de la bassa es preveu la construcció de 3 canals nord sud que repartiran les 

aigües de sortida de la bassa. Aquests canals poden ser de peces prefabricades de formigó de secció 

trapezoïdal, de 40/30x33x100 cm, unides mitjançant junt encadellada, col·locades sobre solera de formigó en 

massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i amb paret interior d’obra cada 5m per retenir l’aigua a dins de les 

graves amb l’objectiu de permetre la implantació de les plantes halòfites.  L’entrega d’aquests canals amb la 

llera del torrent es realitzarà de manera que les sortides a llera s’executaran amb un angle el més tancat 

possible a la direcció del flux, sense sobresurti del talús i es protegiran (mitjançant un llit de pedres o similar) 

per evitar erosions.  

  

7.3.4. APP4. Repàs de plataforma existent 

A totes les zones de pas es farà una aplicació de tot-ú de 15cm de gruix com a sub base i posteriorment 

s’aplicarà una capa de sauló en superfície de 12cm. Aquest tractament es farà a totes les zones fixades al 

plànol 8.1. Sauló sòlid i seguint els criteris tècnics del sauló sòlid del punt 7.3.1.  

 

7.3.5. APP5. Creació d’una arqueta d’entrada i reconstrucció del rec 

L’entrada de l’aigua de reg a l’àmbit es realitza a partir d’una mina que aflora a la part nord del futur arborètum. 

En aquest punt, es preveu la construcció d’una aqueta que ha d’incloure un espai suficient per a posar un filtre 

de partícules així com un cabalímetre per a poder aforar l’aigua que entra a l’àmbit. A continuació, un cop 

sortida de l’arqueta, l’aigua circularà per un canal de graves -igual que el del punt 7.3.3.- i, finalment, s’entubarà 

per creuar el camí d’accés als horts i acabarà caient a la bassa.  

 

7.3.6. APP6. Creació d’accés des de la vorera paral·lela a la carretera fins a l’àmbit del projecte 

A la part nord de l’actual accés a l’àmbit del projecte des de la carretera, hi ha una vorera paral·lela a la 

carretera que finalitza amb un recorregut peatonal que entra al parc urbà. Des d’aquest espai, es realitzarà una 

connexió fins a l’àmbit d’estudi seguint els materials, mètodes i sistemes constructius del punt APP1 excavació 

i piconatge. També, en aquesta zona, a l’entrega entre el camí d’accés i la zona de vorera prèvia a la carretera, 

es realitzarà un gual (secció de mitjà canya) per tal d’evitar que les aigües d’escorrentia entrin a la carretera. 

Vegeu plànol (8). 

 

7.4. Actuacions d’aigua i del sistema de reg 

 

7.4.1. AR1. Aigua i sistema de reg 

 

Inclourà la creació d’una armari a l’interior de l’edificació amb el quadre de comandament de la bomba 

autoaspirant que anirà a la bassa i que permetrà el reg de l’espai. S’establiran sectors de reg que seran 

controlats amb un programador i electrovàlvules que sortiran des d’una arqueta propera a la bassa als punts 

de subministrament. També, inclourà els tubs de reg, les aixetes i el tub rígid gota a gota per a reg de les 

plantacions de la part de jardineria. A la part d’horta, el sistema de reg gota a gota es farà amb cintes de T-

tape de menor cost i funcionalitats equivalents.  

Per altra banda, els lavabos s’han de connectar a la xarxa d’aigua potable per evitar possibles contaminacions 

amb microorganisme o d’altres contaminants segons fixa el  Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual 

s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. En aquest sentit, la canonada en 

baixa més propera està a uns 140m i caldria fer una comptador i una derivació fins a la caseta. En aquest cas 

la canonada és de FC-100 i PE-110 i passa al nord de la futura edificació auxiliar creuant la zona de parc urbà. 

Aquesta obra quedarà fora de l’àmbit del projecte ja que ha de ser realitzada per l’empresa concessionària del 

servei d’aigües. El projecte, per tant, només inclourà l’arqueta, l’escomesa i el muntatge d’aquesta al lloc definit 

pels plànols. Per tant, abans de l’inici del present projecte, l’Ajuntament haurà de tramitar amb l’empresa 

concessionària del servei  l’escomesa d’aigua  per tal que sigui operativa en el moment d’iniciar el projecte i, 

així, garantir la funcionalitat i l’executivitat total del mateix. 

 

7.4.2. Abocament d’aigües residuals 

 

Per tal de garantir el correcte buidat de la fossa sèptica és crearà un emissari que seguirà el traçat i les 

característiques tècniques fixades al plànol 10 i que evitarà qualsevol afectació a la mina d’aigua i al parc urbà.  

Finalment, caldrà sol·licitar l’autorització d’abocament a llera (H0372) a l’Agència Catalana de l’Aigua. 

http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacions-dabocamentsdaiguees-

residuals?category=75b0b894-a82c-11e3-a972 000c29052e2c&temesNom=Medi%20ambient&moda=1 

 

Figura 3: Plànol d’aigua potable i possible punt de connexió 

http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacions-dabocaments
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Font: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

 

 

 

7.5. Actuacions d’electricitat 

7.5.1. AE1. Electricitat 

 

El projecte preveu una instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb connexió a xarxa de 3600 W de potència 

amb 8 unitats de mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 

Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors 

especials, amb una eficiència mínima del 14,1%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició 

horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra o coberta 

plana, muntat i connectat, amb equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, 

carregador i regulador, de 1500 VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal pura, rendiment mínim 

94 %. Inclou bateries de Liti i inversors. La instal·lació ha estat dissenyada per donar una potència punta d’entre 

3 i 4kw/h en funció de l’època de l’any. Val a dir que en època de màximes necessitats de reg, els dies de 

núvol, poden generar problemes de reg i que la instal·lació no funcioni. Aquests episodis poden ser puntuals i 

moltes vegades lligats a dies de pluja o de mínima evapotranspiració. En aquests moments, quan no hi hagi 

prou potència solar, es connectarà automàticament un generador Genergy de 3Kw. 

 

Equipament proposat en estat d’amidaments o equivalent: 
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7.6. Mobiliari urbà i senyalització 

 

7.6.1. SEP1. Tanca de protecció 

Als trams ressenyats es farà una tanca de protecció de fusta laminada tractada de pi o avet, ancorada al terreny 

amb daus de formigó. Serà de 90 cm d'alçada lliure, formada per 2 travessers horitzontals al cap i al mig, de 

fusta laminada de pi cuperitzat de 90x90mm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils de 

fusta laminada de pi cuperitzat de 90x90mm, amb un travesser de 70x35mm de secció de pi laminat tracta, 

amb encastament dels muntants de 60cm en el terreny tou i de 30 cm en roca, amb fixació amb tot-ú compactat 

en zones de terreny tou i resina epoxi de dos components en roca mare, inclosos elements auxiliars i proves 

de resistència. La tanca se situarà a la part alta del talús i tindrà una distància suficient al talús per evitar 

caigudes i poder fer el manteniment de la zona.  

 

Figura 4: Exemple de tanca de fusta 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

7.6.2. SEP2. Bancs, aparca bicis taules i paperers 

 

Conjunt de taula i dues banquetes de fusta de pi tractada a l’autoclau a buit-pressió classe 4 contra corc, 

termites i altres insectes. Cargoleria d’inoxidable. Peus de planxa d’acers corten de 8 mm. Anclatge al terra 

amb cargols d’expansió de M10 en funció de la superfície.  

La taula és més llarga per un dels extrems per així permetre l’accés a persones amb mobilitat reduïda. 

Capacitat per a 6‐8 persones. Tant els bancs com els aparca bicicletes seguiran les mateixes condicions de 

tipologia de materials i resistència que les taules i banquetes.  

Pel que fa a les papereres, seran d’estructura d'acer corten de 6 mm.  Amb taulons de fusta de pi tractats  

classe 4 i cubeta interior d'acer galvanitzat. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Exemple de tipologia de mobiliari urbà 
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7.6.3. SEP3. Contenidor de compostatge i guixetes de fusta per a cada hort 

 

Contenidor de 300L de capacitat per a compostatge, de fusta tractada de pi tractada a l’autoclau a buit-pressió 

classe 4 contra corc, termites i altres insectes. Cargoleria d’inoxidable. Total 5 unitats. Es  col·locaran a la zona 

d’arbres fruiters per evitar la zona de 500 anys d’innundabilitat.  

Guixeta de fusta tractada de pi tractada a l’autoclau a buit-pressió classe 4 contra corc, termites i altres 

insectes. Cargoleria d’inoxidable. Ha de permetre col·locar eines manuals i com a mínim permetre la col·locació 

de pales, aixades o qualsevol altra eina de mà grossa. Total 50 unitats. Aquestes es col·locaran fora dels 

espais de pas i a dins de les parcel·les d’horts. A la zona dels horts elevats, es col·locaran 4 armariets aixecats, 

fixats a les estructures de fusta dels horts per tal de millorar l’accessibilitat a les eines.  

 

 

Figura 6: Exemple de compostador i guixetes per a eines 

 

 
 

 

7.6.4.SEP4. Horts elevats, caixes niu, refugi de rèptils i hotels d’insectes. 

 
Es col·locaran 6 estructures de fusta de travessa aixecada fins a 80 cm de terra per permetre la gestió dels 

horts a persones amb mobilitat reduïda. En general, permetrà que persones d’avançada edat o d’altres 

col·lectius tinguin accés a l’horta amb unes condicions de major adequació a les seves necessitats i puguin 

gaudir d’activitat física a l’aire lliure. Aquests seran a partir de travesses de fusta tractada (cuperitzada) formant 

una jardinera d’un mínim de 2,5m2 interiors i a una alçada de 80 cm del nivell del sòl. També, s’afegiran dues 

taules de cultiu de fusta tractada (cuperitzada) amb protecció interior de la carcassa per evitar que es podreixi 

la fusta de mides 160cmx80cmx80cm.  

 

 

 

 

Figura 7: Horts elevats 

 

Per altra banda es col·locaran  5 caixes niu estàndard i dos hotels d’insectes i una pila de còdols de riu en una 

zona perimetral dels horts, a tocar del talús de la carretera amb l’objectiu de fer de reservori de rèptils.  

Figura 8. Caixes niu i hotel d’insectes 

 
 

 

7.6.5.SEP5. Panells informatius i senyalització  

 

Amb l’objectiu de fer la presentació de l’espai es realitzaran cartells informatius de dos tipus: un d’acer corten 

ancorats a l’edifici, amb vinil serigrafiat a 3 colors, i  dos amb suports de fusta de pi tractada amb xapa d’alumini 

serigrafiada a 3 colors i de ancorats al terreny amb daus de formigó enterrats no vistos.  

També, a cada parcel·la es col·locarà una fita de fusta de pi tractada amb una placa metàl·lica serigrafiada 

amb la numeració de cada parcel·la, tipus i model a escollir durant la direcció d’obra. 

A la zona d’arbres fruiters i als espais contemplats de jardineria i plantes aromàtiques es col·locaran muntants 

de fusta de pi i una placa amb descripcions de cada espècie o conjunt d'espècies, especificar el tipus i model 

durant la direcció d'obra.  
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7.7. Actuacions d’edificació modular auxiliar 

 

7.7.1. AED1. Edificació modular auxiliar 

Inclou la construcció d’una edificació auxiliar de fusta amb un espai de magatzem d’uns 20m2 on es guardaran 

les eines comunitàries. També, un espai d’uns 11m2 per col·locar-hi els armaris per als usuaris així com dos 

lavabos de 5m2 i un espai on hi haurà el quadre de comandament del sistema de reg.  

L’edifici auxiliar disposarà d’una fossa sèptica de dos cossos per a mantenir les aigües residuals dels lavabos. 

En tots els casos, l’edifici auxiliar disposarà d’un sistema de llums perimetrals i d’una càmera de vigilància 

connectada a la policia local. La porta d’accés al magatzem serà anti vandàlica amb pany de seguretat. 

Es projecta una construcció rectangular, que es situa fora dels límits normatius de l’afectació de carreteres i 

de la zona inundable. 

Constructivament l’edifici es situarà sobre una fonamentació de sabates continues i blocs de formigó 

massissats. La coberta serà plana no transitable (només accés per manteniment), amb un forjat unidireccional 

de bigues de fusta, acabat amb graves. 

 

Descripció de l’edifici modular auxiliar. Programa Funcional. 

Es tracta de la construcció d’un edifici auxiliar per als horts. Aquest és de forma rectangular de 5m x 10m en 

planta, amb una superfície construïda total de 50m2.  

L’entrada principal es situa a la façana oest, pel qual s’accedeix al magatzem comunitari i a l’espai d’armaris 

individuals. Hi ha previstos 50 armaris per poder tenir un armari per cada hort. A la façana est hi ha dos banys, 

els quals són adaptats. I a la façana nord hi ha un armari per a les instal·lacions del rec i les bateries 

fotovoltaiques. 

Tot l’edifici és accessible ja que no presenta desnivells interiors ni desnivells entre el paviment exterior i 

l’interior. 

La construcció serà de planta baixa amb la coberta plana no transitable (només accés per manteniment), per 

poder col·locar i mantenir els panells solars. Tindrà una alçada lliure de 2,70m. 

Relació de superfícies: 

Magatzem = 20,25m2 

Zona d’armaris = 11,50m2 

Bany 1 = 4,70m2 

Bany 2 = 4,70m2 

Armari instal·lacions = 1,55m2 

Total superfícies útils = 42,60m2 

Total superfície construïda = 50,00m2 

 

Prestacions de l’edifici modular auxiliar 

El disseny de l'edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat i seguretat garantiran les 

exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a 

la resta de normativa d'aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l'edifici, que depenen de les 

seves característiques i ubicació, i que s'agrupen de la següent manera: 

Funcionalitat: - Accessibilitat 

Seguretat - Estructural, en cas d'Incendi i d'utilització 

 

En la memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l'edifici i es concreten els seus requisits específics i 

prestacions de les solucions. 

Memòria constructiva 

 

Treballs previs, replanteig general i adequació al terreny 

A la zona a edificar no hi ha cap construcció ni instal·lació a enderrocar, només hi ha dos arbres que s’hauran 

de talar. En conseqüència, no caldrà la realització de treballs previs especials. 

Abans d’iniciar les obres es procedirà al desbrossament i neteja de la zona.  

 

Sustentació de l’edifici 

La cota de fonamentació de l’edifici serà de -0,60 de la cota 0,00 del projecte la qual correspon a la cota d’accés 

des de l’esplanada de càrrega i descàrrega. 

 

Sistema estructural 

Fonamentació 

La fonamentació es realitzarà a partir de sabates continues, i una banqueta de blocs de formigó de 30 cm, 

sobre la qual recolzarà el forjat sanitari, que deixarà una cambra ventilada entre el terreny existent i el 

recolzament superior del mur d’uns 60 cm (cambra ventilada del forjat sanitari). 

Es farà la previsió de tubs de 90 cm de polipropilè que travessaran els murs de bloc de formigó per assegurar 

una ventilació correcta de la cambra sanitària. 

 

Estructura 

L’estructura consta de planta baixa, la coberta plana no transitable, únicament s’hi podrà accedir per 

manteniment. 

 

L’estructura horitzontal és un forjat unidireccional de bigues de fusta, formant un inter eix de nervis de 0,60m, 

amb una base de nervis de 0,12m, amb un cantell total uniforme de 0,30m.  

 

L’estructura vertical està composada per parets de càrrega d’entramat lleuger de fusta, amb muntants de 

14x6cm amb un intereix de 0,60m. 
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Segons s’ha indicat a l’apartat “Seguretat en cas d’incendi”, al punt Condicions per a la Intervenció de bombers, 

en aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers. 

 

- Mètode de càlcul 

 

L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra.  

En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es tenen en compte 

com a càrregues que graviten sobre l’estructura. 

Per al càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat en la hipòtesi 

de comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura sense deformar. 

 

Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant per a situacions 

persistents i transitòries com per a situacions accidentals.  

Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable. Els 

valors de càlcul s’han obtingut dividint els valors característics pels corresponents coeficients parcials de 

seguretat. 

Com a valors característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han adoptat els 

valors nominals definits als plànols del projecte. 

 

- Dimensionat 

 

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte. 

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta durada (vent i neu) que puguin 

resultar irreversibles són les anomenades combinacions característiques:    

i,ki,0
1i

i.Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG ++ 
  

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de mitja durada (sobrecàrrega d’ús) que 

puguin resultar reversibles són les anomenades combinacions freqüents: 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qj,k
1j

j,G QQG ++ 
  

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga durada (càrregues permanents, 

pes propi)  són les anomenades combinacions quasi permanents: 

i,ki,2
1i

i,Qj,k
1j

j,G QG + 
  

Elements estructurals de formigó armat: 

El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests valors mínims, 

es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el que servirà per 

definir els separadors. 

A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de l’estructura de 50 

anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents elements estructurals. Aquests 

valors dels recobriments corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment, o 

amb addicions, i per a un control d’execució estadístic. 

 

- Caracterització dels materials 

 

Formigó 

El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició, amb el càlcul 

estructural i amb els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà: 

 

Acer d’armar 

barres corrugades: B500S 

malles electrosoldades: B500T 

Morters de revestiment 

resistència a flexotracció als 28 dies: R fl,28 ≥ 2 N/mm2 

adherència al formigó, segons pr EN 1504-2:2000: σ ≥1,5 N/mm2 

coeficient de dilatació tèrmica: α ≤ 12 x 10 -6 ºC-1 

gruix del morter: e ≤ 20 mm 

mòdul d’elasticitat, segons ASTM C469, als 28 dies: E ≤ 25.000 N/mm2 

retracció, segons ASTM C157, als 28 dies: ε ≤ 0.0004 m/m 

Tractament anti carbonatació 

gruix equivalent d’aire al CO2 : S D(CO2) > 200 m 

resistència a la difusió del CO2: μ (CO2) > 1.000.000 

resistència a la difusió del vapor d’aigua: S D (H2O) ≤  4 m 

adherència al formigó σ ≥ 3 N/mm2 

 

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte: Formigó γc Acer γs 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de 

Servei 
1,0 1,0 

 

(*)Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions 

geomètriques màximes que es, pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de l’EHE-08. 
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Estructura de fusta 

 

E.1. Generalitats 

 

En aquest projecte s’estableix el mètode simplificat anomenat de la secció reduïda per determinar la resistència 

dels elements estructurals de fusta front a l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura 

(B.1) o respecte al Temps Equivalent d’exposició al foc (B.2). 

 

Definició de secció residual i eficaç:  

 

Superfície inicial de l’element 

Límit de secció residual 

Límit de secció eficaç 

 

Regles simplificades per l’anàlisi d’elements estructurals 

 

Pot menysprear-se la compressió perpendicular a la fibra. 

En seccions rectangulars i circulars massisses es pot obviar el tallant. 

Quan en el càlcul dels elements sotmesos a compressió o a flexió es tingui en compte l’efecte de trava, s’haurà 

de verificar que no es produeix la seva fallida durant el temps requerit d’exposició al foc. 

Es considera que no es produeix fallida de la trava si el seu ample i la seva secció reduïda són al menys el 

60% de l’ample i de la secció requerida en situació de càlcul a temperatura normal, sempre que la fixació es 

faci amb claus, tirafons, passadors o perns. 

 

Bigues 

 

Quan es pugui produir la fallida del travament lateral de la biga durant el temps requerit d’exposició al foc, 

s’haurà de considerar en el càlcul la possibilitat de bolc lateral de la biga sense trava 

En bigues amb entalladures s’ha de verificar que la secció residual és com a mínim el 60% de la secció 

requerida en condicions de càlcul a temperatura normal. 

 

Suports 

 

Quan es pugui produir la fallida de la trava del suport durant el temps requerit d’exposició al foc. S’ha de 

considerar a efectes de guerxament el suport sense través. 

En estructures travades i sempre que el sector d’incendi no abasti més d’una planta, es pot prendre com a 

longitud de guerxament la meitat de l’alçada entre plantes intermèdies, o el 0.7 de l’alçada de la última planta. 

 

Elements compostos amb unions mecàniques 

 

En elements compostos amb unions mecàniques, s’ha te tenir en compte la reducció del mòdul de lliscament 

en situació d’incendi. 

El mòdul de lliscament Kfi  per la situació d’incendi es determina: 

 

  Kfi = ku x hf                   essent:  

 

Ku  mòdul de lliscament en situació normal pels estats límits últims segons DB SE-M, en N/mm 

ηf factor de conversió, de valor 0.2 per a claus i tirafons i 0.67 per a perns, passadors i connectors 

 

En el mètode de la secció reduïda es consideren les següents hipòtesis implícites: 

 

Únicament s’analitzen els elements estructurals individualment i no l’estructura global. 

Les condicions de contorn i recolzament dels elements estructurals es corresponen amb les adoptades per a 

temperatura normal. 

No és necessari considerar les dilatacions tèrmiques en els elements de fusta però sí en altres materials. 

 

E.2. Mètode de la secció reduïda per fusta sense protecció 

 

La comprovació de la capacitat portant d’un element estructural de fusta es farà segons el mètodes establerts 

en el DB SE-M, tenint en compte les regles simplificades abans esmentades i considerant: 

 

a). una secció reduïda de fusta, obtinguda eliminant de la secció inicial la profunditat eficaç de carbonització, 

def, en les cares exposades i d’acord al període de temps considerat; 

 

def= dchar,n + ko · do                           

essent: 

 

def gruix efectiu carbonitzat 

dchar,n  profunditat carbonitzada nominal de càlcul 

dchar,n = βn ·t βn velocitat de carbonització nominal, segons taula E.1.temps d’exposició al foc 

do =  7 mm 

ko  =  1 per t≥ 20 minuts;  = t/20 per t< 20 minuts 

 

 

Taula 1.Velocitats de carbonització 
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Per a densitats característiques compreses entre 290 i 450 kg/m3, s’interpolarà linealment. 

  

b). que la resistència de càlcul i els paràmetres de càlcul de la rigidesa es consideren constants durant l’incendi, 

conservant els valors inicials 

c). que el valors de càlcul de les propietats del material i de les unions es defineixen. 

(veure apartat 5.1.c d’aquest manual i l’exemple corresponent) 

 

E.3. Mètode de la secció reduïda per fusta amb protecció 

 

La comprovació de la capacitat portant d’un element estructural de fusta es farà segons el mètodes establerts 

en el DB SE-M, tenint en compte les regles simplificades abans esmentades i considerant: 

a). una secció reduïda de fusta, obtinguda eliminant de la secció inicial la profunditat eficaç de carbonització, 

def, en les cares exposades i d’acord al període de temps considerat; 

def= dchar,n + ko · do                     essent, 

def        gruix efectiu carbonitzat 

dchar,n  profunditat carbonitzada nominal de càlcul, dchar,n = bn ·t 

ko        per a superfícies protegides amb temps d’inici de carbonització, tch ≤ 20 minuts, 

= 1 per a t≥ 20 minuts  = t/20 per a t< 20 minuts 

ko per a superfícies protegides amb temps d’inici de carbonització, tch > 20 minuts,  es considerarà que 

ko varia linealment de 0 a 1 durant d’interval de temps entre 0 i tch, essent constant i igual a 1 a partir d’aquest 

punt. 

t temps d’exposició al foc do =   7 mm 

βn velocitat de carbonització nominal que per a elements de fusta protegits varia durant el temps 

d’exposició al foc, havent de considerar-se els següents casos: 

a1)  si l’inici de la carbonització de l’element es produeix per fallida de la protecció s’hauran de considerar tres 

fases: 

a11)   l’inici de la carbonització es retarda fins que es produeix la fallida de la protecció, tf (1) 

a12) a partir d’aquest moment s’ha de considerar una velocitat de carbonització nominal igual al doble de la 

establerta en la taula E.1 fins que s’arribi a un profunditat carbonitzada nominal de càlcul igual al menor dels 

valors següents: 25 mm o la profunditat carbonitzada nominal de càlcul d’una superfície no protegida 

a13) a partir d’aquest moment es considerarà com a velocitat de carbonització nominal la corresponent a la 

fusta sense protecció. 

a2)  si l’inici de la carbonitzacióde l’element es produeix abans de la fallida de la protecció s’han de considerar 

quatre fases: 

a21)   fins el moment en que s’inicia la carbonització de l’element, tch (2) 

a22) a partir d’aquest moment i fins que es produeix la fallida de la protecció, tf , s’ha de considerar una velocitat 

de carbonització nominal igual a la establerta en la taula E.1 multiplicada per un coeficient reductor K2 (3), 

funció del tipus de protecció. 

a23)   a partir d’aquest moment, s’ha de considerar una velocitat de carbonització nominal igual al doble de la 

establerta en la taula E.1, fins arribar a una profunditat carbonitzada nominal de càlcul igual al menor dels 

valors següents: 25 mm o la profunditat carbonitzada nominal de càlcul d’una superfície no protegida 

a24)   en la fase posterior, es considerarà com a velocitat de carbonització nominal la corresponent a la fusta 

sense protegir. 

El temps de fallida, tf, del revestiment de protecció contra el foc o altres tipus de materials de protecció s’hauran 

de determinar experimentalment excepte en els casos contemplats en aquest DB (Veure E.2.3.2.3) o en aquells 

dels que es disposi informació suficient 

El temps d’inici de la carbonització, tch, s’haurà de determinar experimentalment excepte en els casos 

contemplats en aquest DB (Veure E.2.3.2.2) o en aquells dels que es disposi informació suficient. S’haurà de 

tenir en compte en l’inici de la carbonització i, quan procedeixi, en la velocitat de carbonització abans de la 

fallida de la protecció, l’efecte de les juntes del revestiment amb folgances no replenes superiors a 2 mm. 

Si l’element està protegit amb mantes de llana de roca amb un gruix ≥ 20 mm i una densitat ≥26 kg/m3 que es 

mantinguin amb cohesió fins a 1000ºC, es poden prendre els següents valors: 

K2 = 1 per guixos de 20 mm  

K2 = 0.6 per guixos ≥45 mm 

Per gruixos entre 20 i 45 mm es pot interpolar linealment 

b). que la resistència de càlcul i els paràmetres de càlcul de la rigidesa es consideren constants durant l’incendi, 

conservant els valors inicials 

c). que el valors de càlcul de les propietats del material i de les unions es defineixen. (veure apartat 5.1.c 

d’aquest manual i l’exemple corresponent) 

 

E.3.1. Inici de la carbonització 

 

En el cas de revestiment de protecció d’una o varies capes de taulers derivat de la fusta o de taulers de fusta 

massissa, el temps d’inici de carbonització, tch, de l’element protegit es pot obtenir com: 

                           hp 

t ch  =               ______             essent: 

                            βo 

 

Velocitat de carbonització nominal de càlcul, bn, de fustes sense protecció 
bn 

(mm/min) 
 

Coníferes i faig 
Fusta laminada encolada amb densitat 

característica ³ 290 kg/m3 Fusta massissa amb 

densitat característica ³ 290 kg/m3 

0,70 

 

0,80 

 

Frondoses 

Fusta massissa o laminada encolada de 

frondoses amb densitat característica de 

290 kg/m3 (1)
 

Fusta massissa o laminada encolada de 
frondoses amb densitat característica ³ 450 

kg/m3 

0,70 

 

0,55 

Fusta microlaminada 
 

Con una densitat característica ³ 480 kg/m3 
 

0,70 
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hp gruix del tauler o gruix total en cas de varies capes, en mm. 

βo velocitat de carbonització bàsica de càlcul (taula 2) 

 

Taula 2. Velocitat de carbonització bàsica de càlcul, b0, de taulers de protecció 

 b0 

(mm/min) 

Taulers (1) 

Taulers de fusta Taulers contraxapats 

Taulers derivats de la fusta diferents dels taulers contraxapats 

 

0,90 

1,00 

0,90 
 

Els valors s’apliquen per densitat característica de 450 kg/m3 i per un gruix de tauler de 20 mm. Per valors 

diferents de la densitat característica rk y del gruix hp del tauler, la velocitat de carbonització bàsica de càlcul 

es determina amb la següent expressió: 

 

b0,r,t = b0 krkt  essent: 

 

on:   

rk  densitat característica en kg/m3  

hp  gruix del tauler en mm 

 

En el cas de murs o forjats formats per taulers units a un entramat de fusta, el temps d’inici de carbonització 

tch dels elements d l’entramat protegit pot obtenir-se com: 

 

   hp  gruix del tauler o gruix total en cas de varies capes, en mm. 

   bo  velocitat de carbonització bàsica de càlcul (taula E.3) 

 

Pels casos d’elements protegits amb mantes de llana de roca ( amb un gruix ≥ 20 mm i una densitat ≥26 kg/m3 

que es mantinguin amb cohesió fins a 1000ºC), el temps d’inici de la carbonització es pot obtenir com:  

 

hins    gruix del material aïllant en mm 

rins    densitat del material aïllant en kg/m3 

 

 

E.3.2. Temps de fallida dels revestiments de protecció 

 

La fallida del revestiment de protecció contra el foc pot succeir degut a: 

Carbonització o degradació mecànica del material del revestiment 

Insuficient longitud de penetració dels elements de fixació en la zona no carbonitzada de la fusta 

Separació o distàncies inadequades dels elements de fixació 

 

En el cas de revestiments de protecció al foc amb taulers derivats de la fusta o taulers de fusta massissa, es 

considera com a temps de fallida del revestiment, tf, el temps d’inici de la carbonització de l’element protegit 

(veure E.2.3.2.2) 

 

Per evitar la fallida per longitud insuficient de penetració dels elements de fixació en la zona no carbonitzada, 

la, aquesta longitud serà al menys de 10 mm. La longitud requerida de l’element de fixació es determinarà 

segons, 

 

essent:  

hp gruix del tauler 

dchar,n  profunditat de carbonització en el element de fusta 

la longitud mínima de penetració de l’element de fixació en la zona no carbonitzada de la fusta 

 

E.4. Unions 

 

En aquest apartat es tracten les unions entre elements exposats al foc realitzades amb claus, perns, passadors, 

connectors d’anell o de placa segons la norma UNE EN 912:2000 i amb barres encolades. Si en el text no 

s’indica el contrari, les regles no més són d’aplicació per resistències al foc ≤ R60 

 

Els apartats E.4.2 i E.4.3 només són vàlids per unions simètriques de tres elements sotmeses a càrrega lateral. 

 

E4.1 Unions no protegides 

Amb la taula 3 es pot obtenir la resistència al foc d’unions no protegides entre fusta i fusta, sempre que les 

separacions, distàncies entre elements de fixació i gruix de la peça lateral compleixin els requisits míims definits 

al capítol 8 del DB SE-M. 

 

Taula 3. Resistència al focs d’unions no protegides amb peces laterals de fusta 

 Resistència al foc Condicions 

Claus llisos R-15 d ³ 2,8 mm (1) 
Tirafons R-15 d ³ 3,5 mm (1) 
Perns R-15 t1 ³ 45 mm (2) 
Passadors R-20 t1 ³ 45 mm (2) 
Connectors R-15 t1 ³ 45 mm (2) 

 

d és el diàmetre de la fixació 

t1 és el gruix de la peça lateral 
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En unions amb passadors, claus o tirafons en les que el cap no sobresurti de la superfície de la peca, es poden 

resistències al foc superiors a les indicades a la taula E.5 si s’incrementa el gruix, la longitud i l’ample de les 

peces laterals, així com les distàncies a la testa i a les vores des de els elements de fixació, una quantitat afi, 

definida per la següent expressió: 

 

 

βn velocitat de carbonització nominal de càlcul de la fusta (taula E.1) 

k flux  coeficient que té en compte l’increment del flux de calor a través de l’element de fixació. Pot agafar-se 

igual a 1.5 treq     temps requerit de resistència al foc, en minuts. En aquesta formulació no pot ser superior a 

30 minuts 

tfi,d     temps de resistència al foc de la unió no protegida segons la taula 4 

 

 

E.4.2. Unions protegides 

Si es protegeix la unió adossant taulers de fusta o taulers derivats de la fusta, cal complir la següent condició:                              

tch ≥ t req – 0.5 · t fi,d 

 

Tch temps en el que s’inicia la carbonització  

t req    temps requerit per l’exposició al foc normalitzat 

t fi,d    temps de resistència al foc de la unió sense protegir segons la taula E.5, sotmesa a l’efecte de càlcul 

de les accions en situació d’incendi 

 

En unions en les que els elements de fixació estiguin protegits per taps o pedaços encolats, els gruix del pedaç 

s’ha de determinar segons l’expressió E.11 

 

 

taps encolats 

protecció amb taulers 

fixació amb taulers 

 

 

 

 

Figura 9. Exemples de proteccions addicionals amb pedaços encolats i protecció amb taulers derivats 

de la fusta (la protecció de les vores de les peces laterals i central no està representada en el dibuix) 

 

La protecció s’ha de fixar de manera que no es pugui produir una fallida prematura. Si la protecció és amb 

taulers derivats de la fusta, aquesta ha de mantenir-se en la seva posició fins a arribar al temps requerit d’inici 

de la carbonització de l’element protegit (t=t ch) 

 

Per a la protecció d’unions amb perns, el cap dels perns s’ha de protegir amb un element de protecció de gruix 

afi segons E.11 

 

peça 

Pern 

protecció 

 

 Figura 8. Exemple de protecció del cap del pern 

 

Quan la fixació de la protecció es faci amb claus o tirafons s’han de complir les següents condicions: 

 

a). La distància entre elements de fixació ha de ser al menys de 100 mm al llarg de les vores de la peca i al 

menys de 300 mm en les línies interiors (allunyades de les vores) 

 

b). la distància a les vores des dels elements de fixació ha de ser al menys igual a la obtinguda segons la 

equació E.11 (veure figura E.3) 

La profunditat de penetració en l’element protegit, dels elements de fixació de taulers de fusta o derivats de la 

fusta, ha de ser al menys igual a 6d. 

 

E.4.2. Regles complementàries per la unió amb plaques d’acer a l’interior 

 

En unions amb plaques d’acer de gruix ≥ 2 mm, situades com peces centrals, on la placa d’acer no sobresurt 

respecte de la superfície de la peca de fusta, l’ample bst de la placa d’acer ha de complir les condicions 

definides en la taula 3. 

 

Taula 4. Ample de les plaques d’acer amb vores sense protegir, bst 

 

 Temps de resistència al foc 
(min) 

bst 
(mm) 

Vores sense protegir en general R-30 ³ 200 

 R-60 ³ 280 
Vores sense protegir en un o dos costats R-30 ³ 120 

 R-60 ³ 280 
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En plaques d’acer d’ample inferior al de les peces de fusta poden considerar-se protegides en els següents 

casos:  

a). En plaques amb un gruix no superior a 3 mm, quan la reculada dg sigui > 20 mm 

b). En unions amb llistons encolats o taulers derivats de la fusta, quan la reculada dg o el gruix del  tauler hp, 

sigui de 10 mm per resistències al foc R30 i més gran de 30 mm per resistència al foc R60. 

 

Figura 11. Protecció de les vores de les plaques d’acer (no es dibuixen les connexions entre placa i fusta) 

 

 

E.4.3. Unions amb placa d’acer a l’exterior 

 

Unions no protegides 

A efectes de càlcul del factor de forma, les superfícies en contacte amb la fusta es poden considerar no 

exposades al foc. 

 

Unions protegides 

Les plaques d’acer utilitzades com peces laterals es poden considerar protegides si estan totalment recobertes 

de fusta o productes derivats de la fusta amb un gruix mínim igual a afi segons E.11, amb t fi,d = 5 min. 

 

Tirafons sotmesos a càrrega axial 

Les especificacions que segueixen no més són d’aplicació si els tirafons estan protegits de l’exposició directa 

al foc. 

 

La capacitat resistent en situació d’incendi s’obté multiplicant la capacitat resistent en situació normal de 

temperatura (segons DB SE-M) per un coeficient de reducció, anomenat factor de conversió, η 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Secció transversal i definició de distàncies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.5. Disposicions constructives 

E.5.1. Murs i forjats 

1. La separació entre eixos de muntants entramats i de biguetes de forjat no ha de superar els 625mm. 

2. En els murs, els panells individuals han de tenir un gruix mínim, t p,min , igual al valor més gran de: 

Lp 

________ o 8mm 

70 

t p,min  gruix mínim del plafó en mm 

lp  llum de plafó (separació entre peces de l’entramat) en mm 
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3.En els elements constructius amb una sola capa a cada costat, els taulers derivats de la fusta hauran de tenir 

una densitat característica ≥ 350 kg/m3 

 

E.5.1.2. Detalls de les unions dels taulers 

 

Els taulers s’han de fixar a l’entramat de fusta 

Pels taulers de fusta o derivats de la fusta fixats amb claus, la separació màxima entre claus serà de 150 mm. 

La profunditat mínima de penetració ha de ser 8 vegades el diàmetre de l’element de fixació per a taulers 

portants i 6 vegades el diàmetre de l’element de fixació per a taulers no portants. 

Si els panells es fixen amb tirafons, la separació màxima serà de 250 mm 

Els cantells dels taulers han de quedar en contacte amb una folgança màxima de 1 mm. S’han de fixar a 

l’entramat al menys en dues vores oposades. En el cas de capes múltiples aquest requisit s’aplica a la capa 

externa. 

En el cas de capes múltiples les juntes dels panells s’han de desfasar al menys 60 mm. Cada plafó es fixarà 

de manera individual. 

 

E.5.1.3. Aïllament 

 

Les capes de materials aïllants o taulers que es tinguin en compte en el càlcul, s’hauran de fixar a l’entramat 

de fusta de manera que no es produeixi una fallida prematura o es despengin. 

 

E.5.2. Altres elements 

 

Els taulers utilitzats com a protecció d’elements estructurals s’han de fixar directament a l’element i no a un 

altre tauler. 

En els revestiment consistents en múltiples capes de taulers, cada capa s’ha de fixar individualment i les juntes 

s’han de desfasar al menys 60 mm. 

La separació entre els elements de fixació no pot sobrepassar els menor dels següents valors: 200 mm o 17 

vegades el gruix del tauler hp 

Per a la longitud dels elements de fixació s’aplicarà el punt 2 de E.5.1.2 

La distància a la vora serà el menor valor entre 1.5 vegades el gruix del tauler o 15 mm, i mai superior a 3 

vegades el gruix del tauler hp. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Exemples de fixacions per taulers de protecció 

 

E.6. Adhesius 

Els adhesius per a l’ús estructural han mantenir la integritat de l’encolat per garantir que la resistència i la 

durabilitat de les unions es mantinguin durant el període de resistència al foc exigit. 

 

Per a l’encolat de fusta amb fusta , fusta amb productes derivats de la fusta o productes derivats de la fusta 

amb productes derivats de la fusta, s’han d’utilitzar adhesius del tipus fenol-formaldehid i aminoplàstics de tipus 

1 segons la norma UNE EN 301:1994 i adhesius per tauler contraxapat i fusta microlaminada d’acord amb la 

norma UNE EN 314:1994. 

 

Per a l’encolat de barres d’acer, la temperatura d’estovament de l’adhesiu s’haurà de determinar 

experimentalment. 
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Sistemes envolvent i acabats exteriors 

- Terres en contacte amb el terreny 

La planta baixa tindrà un forjat sanitari ventilat que evitarà el contacte de l’edifici amb el terreny.  
 

- Façanes 

La façana principal serà de fusta, amb un entramat lleuger i acabada amb lames verticals de fusta de pi 
tractada. Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat ≥ 3 (edifici en zona eòlica C , altura de l’edifici <15m i 
zona pluviomètrica III). 
 
 

- Coberta 
Coberta plana no transitable (només accés per manteniment) acabada amb graves. 
 
Sistema d’acabats 
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents: 
 

- Parets interiors amb lames verticals de fusta. 
- Paviment al garatge serà paviment continu de morter. 
- Paviment de la coberta de graves. 

 
 
Compartimentació 
 
Els envans interiors estaran construïts amb muntants i travessers de fusta. 
 
 
Instal·lacions 
 
L’edifici disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua i electricitat, i per l’evacuació d’aigües compta amb 
una fosa sèptica. 
 
S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 
 
- Subministrament de serveis d’aigua 
- Generació d’electricitat a partir de panells solars fotovoltaics 
- Evacuació d’aigües residuals i pluvials 
- Evacuació de bafs de banys 
- Instal·lacions de protecció contra incendi 
 
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa 
d’aplicació. 
 
A l’accés de la parcel·la es situa la connexió del servei d’aigua, així com els comptadors. A l'interior de l'edifici, 
a l’entrada es preveu un armari per col·locar les claus de pas i quadres de comandament i control de l'usuari, 
registra ble des del magatzem. La distribució vertical es farà per l’interior dels envans. 
 
 
 

- Instal·lacions d'aigua  

La instal·lació de fontaneria donarà servei a l’edifici, el subministrament serà directe de la xarxa pública al 
comptador de la propietat. El local disposarà d’aigua freda que alimentarà els següent equips: els rentamans i 
els inodors. 
 

L’escomesa serà única i es derivarà a partir de la xarxa general pública.  Està composat per una clau general 
de pas, el comptador i la xarxa de distribució. Els comptadors s'ubicaran a l'entrada de la finca. Les seves 
dimensions són d’acord a les especificacions fixades per la companyia subministradora i permetran efectuar 
amb normalitat la seva lectura, així com els treballs de manteniment i conservació. Es garanteix la seva 
ventilació així com el seu desguàs per gravetat a la xarxa de sanejament. 
 
La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres 
reglamentacions, en quant a qualitat de l’aigua, proteccions contra retorns, condicions mínimes de 
subministrament als punts de consum (cabal i pressió), manteniment i estalvi d’aigua. 
 

Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de 
l’aigua subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i 
amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir 
la vida útil de la instal·lació.  

Protecció contra 
retorns  

Es disposen de sistemes antiretorn. S’estableix discontinuïtats entre 
les instal·lacions de subministrament d’aigua i les d’evacuació, així 
com entre les primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i equips de 
la instal·lació. 

Condicions mínimes  
de subministrament   
als punts de consum 

Cabals 
instantanis 
mínims: 

Aigua Freda 
q ≥ 0,10l/s " rentamans, inodor 

Pressió: Pressió mínima:   Aixetes, en general             ® P ≥ 
100kPa 
Pressió màxima: Qualsevol punt de consum ® P ≤ 
500kPa 

Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 
Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tenen 
les dimensions suficients. 

Estalvi d’aigua Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi d’aigua 

 
Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”, 
les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les especificacions de la Companyia 
subministradora. El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 
 
Disseny i posada en obra 
 
La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública d’aigua potable ubicada a l’exterior de la 
propietat. 
 
Al límit de la parcel·la i en zona privada es col·locarà una arqueta soterrada amb la clau general de l’edifici a 
més dels elements necessaris (filtre, clau de buidat, etc.) A partir de la clau general de l’edifici discorre per la 
planta baixa el tub d’alimentació fins a la centralització de comptadors. Previ a la bateria de comptadors es 
col·locarà una vàlvula de retenció. 
 
L’armari de comptadors es col·locarà al límit de la parcel·la, es ventila a través d'unes reixes ubicades a les 
portes i disposa de bunera que garanteix el desguàs per gravetat directe a la xarxa de sanejament. Es garantirà 
el buidat de la instal·lació tenint present que cal col·locar una vàlvula de retenció en la base dels diferents 
muntants. El disseny de la instal·lació permetrà la purga manual de la mateixa. 
 
Un cop a l’interior de l’edifici es disposarà una clau de pas a l’entrada d’aquest i claus de sectorització a cada 
local humit. També es disposaran claus de tall individual als diferents punts de consum. 
 
Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. 
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Materials i equips 
 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la construcció“ del DB 
HS-4 del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  
 
Es preveu que el tub d’alimentació es realitzi amb Polietilè d’alta densitat i pressió nominal de 16 atm. (PE AD 
PN 16 atm), la bateria de comptadors serà homologada i d’acer galvanitzat, i els muntants i instal·lació interior 
de l’edifici es farà en coure (Cu) o polipropilè homologat. 
 
S’utilitzaran coquilles elastomèriques de 30 mm, per a l’aïllament de les canonades d’ACS. 
 
Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible. Les 
aixetes dels rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o disposaran d’un mecanisme economitzador i 
tindran el distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.   
 
Dimensionat 
 
La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips en 
les següents condicions: 
 
Pressió: la pressió mínima als punts de consum de 100kPa, en general, i 150kPa per a les calderes. Pel que 
fa a la pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum. 
 
Velocitat: la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la velocitat 
d’1,50m/s en el interior de locals habitables. 
 
Cabal: en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de la 
quantificació de cada un d’ells a les diferents dependències de l’edifici. 
 
 
Aparells instal·lats Cabal 

instantani 
(l/s) 

 Nombre d’aparells a l’edifici 

  

 

     

 rentamans 0,10     2    

 inodor cisterna 0,10     2    

 
Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació pels aparells, equips i cambres que fixa el DB HS-4. 
La xarxa de distribució d’aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la d’aigua freda. 
 
 

- Evacuació d’aigües  
 
La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de l’edifici, 
conduint-les cap al sistema de la fosa sèptica i evitant l’entrada dels gasos de la instal·lació als locals amb la 
col·locació de sifons hidràulics. 
 
La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques  HS-5 del CTE i d’altres 
reglamentacions en quant a ventilació, traçat, dimensionat i manteniment amb les següents condicions: 
 

Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels 
gasos i garanteix el correcte funcionament dels tancaments hidràulics 

Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les 
aigües residuals i dels residus evitant-ne la retenció.  

Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles 
en condicions segures 

Manteniment Es dissenya de forma que siguin accessible 

 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el compliment del 
CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 
d’Ecoeficiència, així com  les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 
130/2003). 
 
El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 
 
Disseny i posada en obra 
 
Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris de l’edifici. Les aigües pluvials són les de la coberta. 
Les xarxes disposaran de ventilació primària.  
 
- Elements de la xarxa d’aigües residuals 
 
Cada aparell sanitari disposarà de tancament hidràulic. 
Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a 
un ramal de desguàs que desemboqui en el baixant. El desguàs dels rentamans no estaran a més de 4 m del 
baixant i es connectarà amb un pendent entre el 2,5 i 5 %.  
 
El conjunt del sistema de depuració estarà format per una reixa de desbast, una fossa sèptica de 3000L, un 
equip de depuració de 2100L i un filtre percolador. 
 

 
Esquema orientatiu sistema de depuració 
 
La reixa de desbast fabricada de polietilè, es col·loca abans que el líquid entri a l’equip de depuració. Una reixa 
interna d’acer inoxidable reté els elements sòlids, i evita que entrin descontroladament a l’equip posterior, 
evitant obstruccions. 
 
La fossa sèptica realitzada de polietilè reciclat sense soldadures, garanteix la contenció del líquid sense risc 
de filtracions. El tractament anaeròbic per digestió es un procés bacterià que es realitza sense la presència 
d’oxigen. És l’únic recipient on es realitzat un procés biològic de descomposició de la matèria orgànica. 
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Esquema fossa sèptica 
 
L’equip de depuració de 2.100litres, fabricat de polietilè d’alta densitat, i està format per dues cambres 
separades, que corresponen a dues fases de depuració (oxidació i sedimentació). Aquesta disposa d’un 
sistema d’oxigenació integrat amb un difusor que accelera el procés d’oxidació de la matèria orgànica.  
 

 
Esquema equip depuració 
 
El filtre percolador combinat amb el procés de depurador primari optimitza el rendiment final. Aquesta millora 
s’aconsegueix gràcies a un compartiment foradat replè que reté la matèria orgànica realitzant un tractament 
de sòlids biodegradables.  
 

 
Esquema equip filtre percolador 
 
Aquest procés ha de garantir les aigües sortints amb un alt grau de depuració sense sòlids, complint els valors 
límits de la taula III, segons el Reglament de Domini Públic Hidràulic. 
 
L’acabat superior estarà realitzat amb solera de formigó de 25cms de formigó armat amb dues malles d’acer 
corrugat de diàmetre 10 cada 20cms. Acabat superior raspat. Dimensions 2,50 x 6,00m. Inclou el subministre 
i la col·locació de tres tapes circulars de fosa diàmetre 80cms.  
 
Finalment, les aigües que surtin d’aquests equip percolador es canalitzaran per mitjà d’un tub de PVC de 110 
mm de diàmetre que baixarà enterrat fins a la llera del torrent, aigües avall de la zona de captació de la mina.  
 
 
- Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials 
 
Coberta plana amb dos baixants per a l’evacuació de les aigües pluvials.  

 
Materials i equips 
 
Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita evacuació i 
ventilació; i tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements especials es resolen 
amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i 
col·lectors.  
 
Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat i seran accessibles. 
Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” de DBHS 5. 
 
Dimensionat 
 
Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions 
segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 
 
 

Tipus d’aparell sanitari 
Unitats de desguàs 
UD 

Lavabo  2 
Inodor (wc) Amb cisterna  8 
Bunera sifònica  1 

 
Pel que fa al cabal d’aigües pluvials, la intensitat pluviomètrica, “i”, del municipi de Sant Quirze del Vallès, 
comarca del Vallès Occidental,  zona C, és de 110 mm/h (o  l/h m2) i s’ha obtingut de la Taula B1 en funció de 
la isohieta, “i”, 50, i de la zona pluviomètrica, B, que s’extreuen del mapa de la figura B1 (Apèndix B del CTE 
DB HS 5). 
 
Ramals:   40mm per rentamans 
   110mm pel wc 
Baixants:   110mm per aigües pluvials 
   110 per banys 
Col·lector general:  160mm per tots 
 
 

- Instal·lacions elèctriques  

La instal·lació d’electricitat donarà servei a l’edifici. 
 
El subministrament és autònom mitjançant una instal·lació de solar fotovoltaica amb bateries. 
 
L’edifici disposarà de subministrament elèctric, garantint la seguretat de les persones i dels béns, i assegurant 
el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà 
al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries 
(REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així com les Normes Tècniques Particulars de l’empresa 
subministradora. 
 
 

- Instal·lacions d’il·luminació  
 
La instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les 
seves instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc causat per il·luminació 
inadequada”, les del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”, les especificacions 
fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència. 
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Enllumenat funcional 
 
Les zones comunes de circulació disposaran d’enllumenat funcional i es garantiran els nivell mínims 
d’il·luminació següents (d’acord al DB SUA-4): 
- zones de circulació interiors" E ≥ 100 lux 
- zona de circulació exteriors " E ≥ 20 lux 
 
La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les distàncies de 
seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 
 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les instruccions corresponents del REBT i altres 
especificacions que li siguin d’aplicació. 
 
La instal·lació d’il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la il·luminància mitja, l’eficiència 
energètica límit de la instal·lació (VEEI) i la potència màxima d’ïluminació instal·lada. 
 
 

- Instal·lacions de protecció contra incendi  
 
L’edifici compleix amb la normativa de protecció contra incendis del CTE DB SI. 
 

S’aconsella que l’edifici disposi d'un extintor portàtil de les següents característiques: 

- Extintor portàtil de pols polivalent i eficàcia 21A – 113B, situat al magatzem de l’edifici. 

Es col·locarà sobre suport vertical de manera que la part superior de l'extintor quedi, com a màxim , a 1.70 m 

del terra. Disposarà de senyalització foto luminiscent segons UNE 23035-1,2 i 4:2003 amb rètols de 210x210 

mm i serà visible en cas de fallada de l'enllumenat. 

 
 

- Sistemes de protecció contra el llamp 
 
No es preveu la seva instal·lació, tal com queda justificat a la fitxa DB SUA-8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7. Actuacions en cada zona 
 

Treballs previs 
AF1. Feines preparatòries 
Actuacions sobre la vegetació 
 
AV1. Neteja del terreny 
AV2. Desbrossament amb mitjans manuals 
AV3. Poda i selecció d'arbrat amb moto serra  
AV4.Aportació de terres i substrats 
AV5. Plantació d’arbrat 
AV6. Plantació d’arbustives 
AV7. Plantació d’herbàcies 
AV8. Confecció de Kainer 
AV9. Altres actuacions 
 
Actuacions sobre les plataformes de pas 
 
APP1. Excavació i piconatge  
APP2. Construcció de rampa i escales 
APP3. Construcció de canal de desguàs d’aigua de la bassa 
APP4. Repàs de plataforma existent 
 
Actuacions d’aigua i del sistema de reg 
AR1. Aigua i sistema de reg 
 
Actuacions d’electricitat 
AE1. Electricitat 
 
Actuacions d’edificació 
AED1. Edificació 
 
Mobiliari urbà i senyalització 
SEP1. Tanca de protecció 
SEP2. Bancs i taules  
SEP3. Contenidor de compostatge i baül de fusta 
SEP4. Horts elevats 
SEP5. Panell informatiu  

 

La distribució de les tipologies d’actuacions es troba als plànols, però segueix la distribució indicada a la taula 

següent. 

 

Definició de les zones d’actuació: 

 

Zona 1: Accés de la (C1413a), zona de l’edificació i espai de taules i bancs 

Zona 2. Espai intermig d’arbres fruiters 

Zona 3. Zona d’horts i de ribera  
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Taula 5: Distribució de les accions a les zones d’actuació  

 

Acció Zona 
1 

Zona 
2 

Zona 
3 

Treballs previs 
   

AF1. Feines preparatòries x x x 
Actuacions sobre la vegetació x x x 
AV1. Neteja del terreny 

   

AV2. Desbrossament amb mitjans manuals x x 
 

AV3. Poda i selecció d'arbrat amb moto serra  x x x 
AV4.Aportació de terres i substrats 

 
x x 

AV5. Plantació d’arbrat 
 

x 
 

AV6. Plantació d’arbustives x x x 

AV7. Plantació d’herbàcies x 
 

x 

AV8. Confecció de Krainer 
  

x 

AV9. Altres actuacions 
  

x 

Actuacions sobre les plataformes de pas 
   

APP1. Excavació i piconatge  x x x 
APP2. Construcció de rampa i escales 

 
x x 

APP3. Construcció de canal de desguàs d’aigua de la bassa 
  

x 
APP4. Repàs de plataforma existent x x x 
APP5. Creació d’una arqueta d’entrada i reconstrucció del rec  x  

APP6. Creació d’accés des de la vorera paral·lela a la 
carretera fins a l’àmbit del projecte 
 

x   

Actuacions d’aigua i del sistema de reg 
   

AR1. Aigua i sistema de reg x x x 

Actuacions d’electricitat 
   

AE1. Electricitat x 
  

Actuacions d’edificació 
   

AED1. Edificació x 
  

Mobiliari urbà i senyalització 
   

SEP1. Tanca de protecció x 
  

SEP2. Bancs i taules  x 
  

SEP3. Contenidor de compostatge i baül de fusta 
  

x 

SEP4. Horts elevats 
  

x 

SEP5. Panell informatiu  x 
  

 

 

8. CRITERIS BÀSICS DE MANTENIMENT 

Per tal de poder consolidar les actuacions realitzades s’inclou en el present projecte les indicacions que caldrà 

seguir en els mesos posteriors a l’execució de les obres i actuacions previstes. 

Aquestes actuacions es faran a banda de les recomanacions de manteniment assignades a cadascuna de les 

unitats d’obra executades que es defineixen al Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

 

8.1. Manteniment de la vegetació 

Es farà el manteniment d’acord amb el que fixa l’Annex I de manteniment de la vegetació.   

En les tasques d’intervenció sobre la vegetació se seguiran, sempre, ja sigui en fase d’obra com en fase de 

manteniment, les indicacions del Plec tipus de manteniment editat per l’APEVC i la Diputació de Barcelona, i 

seguint tot allò que indiquen les NTJ. 

 

8.2. En la resta d’elements i obres realitzades 

Al cap de 6 mesos i de 12 mesos, des de la data de recepció de les obres, es farà un repàs de possibles  

problemes de manteniment com ara: punts d’escolament d’aigua de pluja o d’escorrentius, que hagin pogut 

malmetre els nous ferms, repàs de problemes al sistema de reg o la construcció derivats de l’execució. Es 

faran repassos de totes les intervencions, consolidant-les i corregint els possibles desperfectes ocasionats al 

cap de 6 i de 12 mesos, comptadors des de la data de recepció de les obres. També, durant els primers 12 

mesos es realitzarà el buidat de la fossa sèptica en funció de les necessitats d’aquesta.  

 

 

9. SERVEIS I BÉNS AFECTATS 

 

a. Carreteres 

Pel que fa a carreteres, els límits venen determinat pels articles 77-86 del Decret 293/2003. En aquest cas,  la 

zona de domini públic són 3 m (línia lila); la de servitud, 8 m (línia vermella); la d’edificació, 25m (línia verda); i 

la d’afectació de carreteres, 50m (línia blava). En aquest cas l’edificació es col·locaria fora de la línia 

d’edificació. A l’Annex 9 es pot consultar la informació al plànol 5. 
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Figura 4: Plànol d’afectació de carreteres  

 

 
Font: Ajuntament de Sant Quirze 

 

 

b. Domini Públic hidràulic 

El POUM de Sant Quirze del Vallès, que està informat per l’ACA, tal i com es pot  veure a la figura 5a, inclou 

la trama blava que correspon a la via d’intens desguàs (zona per la que passaria l’avinguda de 100 anys de 

període de retorn sense produir una sobreelevació superior a 0,3 m). A la figura 5b, la trama vermella correspon 

a un període de retorn de 100 anys (T100) i la blava a un període de retorn de 500 anys (T500). En base a 

aquesta delimitació, el Reglament de Domini Públic Hidràulic (RD849/1986) estableix les limitacions d’usos i 

activitats. A dins de la zona inundable (flux preferent T100), les edificacions d’ús agrícola (seria el cas de l’edifici 

modular auxiliar dels horts) han de tenir un màxim de 40 m2. En aquest sentit, s’ha considerat oportú col·locar 

l’edifici modular auxiliar fora d’aquest àmbit per tal de poder evitar aquesta limitació. A l’Annex 9 de plànols es 

pot consultar la informació al plànol 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Via d’intens desguàs del torrent del la Betzuca i zonificació de les zones d’inundació T=500 i T=100 

a)                                                                                               b) 

  

Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 

c. Clavegueram i aigua potable 

D'acord amb la cartografia dels serveis facilitats per part de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a la zona 

hi ha dues afectacions d’aigua potable i de clavegueram que creuen l’espai per la zona central dels horts. En 

aquest sentit, s’ha delimitat en els plànols, a partir del traçat facilitat per ATL, en data 07/03/22, tot i que en 

obra es realitzaran, a petició d’ATL, 3 cales per verificar el traçat de la conducció. Per altra banda, cal tenir en 

compte que quan es realitzin les intervencions en aquesta zona, especialment les de moviments de terres i 

obertura de rases s’ha de ser molt curós amb els traçats d’afectació d’aquestes dues infraestructures. També, 

es realitzaran 3 cales més per a la detecció del possible traçat del col·lector de clavegueram. 

Figura 6: Zonificació de les zones d’afectació de clavegueram i agua potable.  

  

Font: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
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d. Servituds aeronàutiques 

 

Atesa la proximitat a l’aeroport de Sabadell, qualsevol nova construcció està afectada per les servituds 

aeronàutiques durant el procés de construcció. En aquest sentit, en el moment d’execució de l’obra, en cas de 

ser necessari l’ús de grua mòbil, plataforma elevadora o similar, o altres elements d’alçada, caldrà tramitar 

l'autorització preceptiva en matèria de servituds aeronàutiques per part de l’Agència Estatal de Seguretat aèria 

(AESA). 

 

 

e. Legalització de la mina d’aigua.  

Per tal de fer efectiva la legalització de la Mina d’aigua s’haurà de procedir a fer el tràmit amb l’ACA. Segons 

les dades de producció mitjana de la mina, aquesta pot tenir una producció aproximada anual de 12.250m3/any. 

Val a dir que la captació per a reg que es preveu fer, en cap cas, a curt termini hauria de superar els 

5000m3/any. En aquest sentit, amb l’ACA s’haurà de tramitar un expedient de captació d’aigües de menys de 

7000m3/any. 

http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Aprofitaments-daiguees-subterranies-fins-a-7.000-m3-any-i-

daiguees-pluvials?moda=1 

 

 

 

10. CALENDARIS DE SEMBRES I PLANTACIONS DE LA VEGETACIÓ  

 

Per tal de garantir una correcta implantació de la vegetació es proposa el següent calendari de sembres o 

transplantaments de la vegetació: 

 

Taula 2: Distribució de les tasques de plantació 

TASQUES DE PLANTACIÓ  g f m a m j j a s o n d 

Plantació                          

Prat           x  
Arbusts x x         x x 

Arbres x x          x 

 

 

11. USOS DE L’ESPAI 

Les obres projectades a les diferents fases permeten que pugui esdevenir una espai de trànsit per als usuaris 

dels horts. També, serà un espai amb usos de producció agrària d’autoconsum i de lleure. 

No estarà permès el pas de vehicles motoritzats per l'interior de l'àmbit delimitat per a la producció 

agrícola/arboretum. Aquesta indicació es farà extensiva a curses o altres activitats socials o esportives. Només 

s’admetrà el pas de vehicles de manera puntual fins a davant de l’edifici o en cas d’accés per part dels equips 

de manteniment.  

 

12. ASPECTES ADMINISTRATIUS 

 

12.1. Ordre d’execució de les obres 

Les diferents actuacions necessàries pel desenvolupament complet de l’obra, són les següents: 

• Replanteig de l’obra 

• Treballs previs, podes i enderrocs 

• Desbrossades manuals 

• Piconatge de roca i moviments de terres puntuals 

• Construcció de rampes  

• Treballs de correcció de drenatge i desguàs 

• Estesa de sub-bases i bases de superfícies de pas 

• Repàs de superfícies de pas 

• Tancaments i baranes 

• Sistema de reg  

• Electricitat 

• Col·locació del mòdul 

• Senyalització 

• Acabats diversos 

 

 

  

http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Aprofitaments-daiguees-subterranies-fins-a-7.000-m3-any-i-daiguees-pluvials?moda=1
http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Aprofitaments-daiguees-subterranies-fins-a-7.000-m3-any-i-daiguees-pluvials?moda=1
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12.2. Pressupost total 

El resum del pressupost del present projecte executiu complet és l’indicat a continuació: 

 

  

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CINC-CENTS UN MIL NOU-CENTS DOS EUROS 

AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS  

 

12.3. Declaració de l’obra completa 

En compliment del Reglament de Contractes de l’Estat, el present projecte acompleix els requisits d’ésser una 

obra complerta podent ser lliurada a l’ús públic general sense cap obra complementària. 

 

 

12.4. Classificació de contractista 

 

Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no és exigible la classificació per 

contractes d’import inferior a 500.000€. 

Les classificacions assimilables al projecte són: 

Grup A Moviment de terres. 2.Esplanancions. 

Grup C Edificacions. 8.Fusteria. 

Grup K Especials. 6.Jardineria i plantacions. 

 

 

12.5. Termini d’execució i garantia 

El termini d’execució s’estableix en sis mesos (6) mesos a partir del replanteig de l’obra i com a termini de 

garantia el de dotze (12) mesos més. 

 

12.6. Documents del present projecte 

Els documents que integren el present projecte són: 

• Memòria executiva 

• Annex 1. Annex de manteniment de jardineria 

• Annex 2. Càlculs hidrològics i aforament de la mina  

• Annex 3. Amidaments 

• Annex 4. Pressupost  

• Annex 5. Quadre de preus descomposats 

• Annex 6. Resum de pressupost 

• Annex 7. Estudi de seguretat i salut 

• Annex 8. Recull fotogràfic  

• Annex 9. Plànols 

• Annex 10. Plec de condicions generals 

• Annex 11. Plec de condicions particulars 

 

12.7. Recuperació possessòria del terrenys 

 

Els terrenys on es realitzaran les obres són de titularitat municipal. No obstant això, l’Ajuntament no en té la 

possessió atès que aquests terrenys estan sent utilitzats per a funcions d’hort d’autoproducció. Per tant, abans 

d’iniciar l’execució del projecte s’haurà de procedir a recuperar la possessió dels terrenys per part de 

l’administració mitjançant el corresponent expedient de recuperació possessòria. 

 

12.8. Equip redactor del projecte 

 

Jordi Puig Roca. Ambientòleg.  

Manel Alemany i Colomer. Arquitecte tècnic. 

Jordi Serrabassa Castillo. Ambientòleg. 

Salvador Sala Oliveras. Enginyer en Geomàtica i Topografia. 

Elena Fargas Costa. Arquitecta. 

PUIG ROCA 
JORDI - 
79270959X

Firmado 
digitalmente por 
PUIG ROCA JORDI 
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Fecha: 2022.07.13 
20:20:44 +02'00'
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Introducció 
 
Totes les espècies de jardineria emprades en aquest projecte, estan adaptades a les condicions 
mediterrànies. La major part són plantes autòctones, per tant es preveu un manteniment, que al principi 
serà més exigent, però que a la llarga, un cop la planta estigui ben establerta, pugui ser puntual. 
 

• El manteniment se centrarà en: 

• Jardineria 

• Horticultura 

• Reg 

• Paviments i vorades 

• Mobiliari 

• Edifici 
 
JARDINERIA 

 
a. Plantes entapissants i herbàcies: 

 
a.1. Poda o pinçament: És una tasca de manteniment que cal fer per treure rebrots malmesos o morts, o 
flors ja passades i per tal d’afavorir la floració.  
 
Època: estiu (per plantes que floreixen a la primavera) i tardor-hivern (per plantes que floreixen a l’estiu i 
tardor) 
 
a2. Entrecavat i eliminació de plantes invasores i males herbes: Inspecció periòdica, especialment a la 
primavera 
i tardor, per tal d’enretirar espècies invasores, fent un entrecavat que afavoreix l’aireació del terreny. 
Aquesta tasca es redueix molt si els parterres tenen encoixinat. 
 
a3. Adobat: Un adobat l’any amb compost orgànic que aporti matèria orgànica al sòl sobretot en el 
moment de fer l’entrecavat a la primavera. 
 
a.4. Reg: No es considera que hi hagi necessitats de reg.  
 
a.5: Reposició de planta herbàcia, almenys un cop l’any, controlant les plantes que puguin no haver 
funcionat. 
 
a.6: Control de fitopatologies: Realització de controls preventius per tal de determinar necessitat 
d’aplicació de fitosanitaris. En tots els casos, s’aplicaran productes admesos en agricultura ecològica 
com a garantia per no desequilibrar l’ecosistema de l’espai. 
 

b. Plantes arbustives diverses: 
 

b.1. Poda: No es realitzaran podes per sistema. Especialment els primers anys. Quan els arbustos 
perimetrals o els interiors de les parcel·les enjardinades afectin els espais de pas o tinguin problemes 
derivats d’un excés de creixement es faran podes de manteniment.  
 
b.2: Manteniment de la fullaraca del terreny: Aquesta acció, en parterres controlats, afavoreix la formació 
de sòl ric en matèria orgànica i, per tant ,la presència de microorganismes del sòl i fauna edàfica. També 
conserva la humitat. 
b3: Eliminació de rebrots de plantes invasores o adventícies: Eliminar, el més ràpid possible, els rebrots 
de la vegetació catalogada com a invasora, o de comportament invasor o adventícies que puguin afectar 

les plantacions de jardineria. Especialment important, serà el control de la canya. Aquestes espècies 
colonitzen espais en els que es vol afavorir un altre tipus de vegetació. Aquesta tasca és més freqüent el 
primer any, però es va reduint considerablement a llarg de la implantació. 
 
b4: Reg: Es farà durant el primer any una pauta de reg de 2 cops a la setmana però d’un mínim de 3 
hores. En funció de la climatologia, el segon any es repetirà aquest sistema de reg durant els 6 mesos 
en que hi ha demandes hídriques. A partir del segon any, en funció de la implantació, es considera que 
el reg no serà necessari.  
 
b5: Control de fitopatologies: Realització de controls preventius per tal de determinar necessitat 
d’aplicació de fitosanitaris. En tots els casos, s’aplicaran productes admesos en agricultura ecològica 
com a garantia per no desequilibrar l’ecosistema de l’espai. 

 
c. Arbrat: 

 
c.1. Poda de formació: Arbres fruiters. Es farà una poda de formació lleugera durant els primers 3 anys i 
a partir del 4 es farà una poda de manteniment anual. En funció de la tipologia d’arbres es farà poda en 
verd (presseguer, albercoquer, o cirerer ) o una poda clàssica a l’hivern.  
Resta d’arbres de l’àmbit. 13 plàtans de la part nord. Poda anual per tal de generar una formació en vas 
el primera any i mantenir-la al llarg de les successives poden anuals i evitar que creixin verticalment 
generant obres a les plaques solars.  
6 arbres del talús entre horts i caseta. Poda anual de manteniment especialment del roure de grans 
dimensions que hi ha a l’espai i que pot generar ombres a la instal·lació fotovoltaica. La poda ha de ser 
de manteniment sense afectar part importants de l’arbre ni coronar-lo.  
 i 5 plàtans a tocar de la riera. Poda de seguretat inicial de branques seques i mortes i un manteniment 
quan els serveis tècnics detectin alguna anomalia o risc per als usuaris de l’espai.  
 
c.2: Manteniment de la fullaraca del terreny: Aquesta acció, en parterres controlats, afavoreix la formació 
de sòl ric en matèria orgànica, i per tant la presència de microorganismes del sòl i fauna edàfica. També 
conserva la humitat. 
 
c3: Eliminació de rebrots: entrecavat en la zona d’escocell mantenint el clot de reg, almenys dos cops 
per any. 
 
c4: Reg: Vist que són arbres d’elevades necessitats es garantirà una pauta de reg semblant a la zona 
d’hortícoles.  
 
c5: Control de fitopatologies: Realització de controls preventius per tal de determinar necessitat 
d’aplicació de fitosanitaris. En tots els casos, s’aplicaran productes admesos en agricultura ecològica 
com a garantia per no desequilibrar l’ecosistema de l’espai. 

 
d. Prat florit: 

 
d.1. Sega: Una per any, realitzada a finals d’estiu principis de tardor (intentant assegurar el màxim de 
fructificació i auto sembra) i es realitzarà a una alçada de 10 cm mínim. En aquest moment s’ha d’aprofitar 
per treure les plantes invasores. Les segues del prat poden ser escalonades i seran molt variables en 
funció de les necessitats o voluntats estètiques de l’espai. Com  a mínim, però, caldrà realitzar una al 
març, abril, juliol i octubre. Tot i que en funció de la pluja  poden incrementar-se.  
 
d.2. Sega selectiva: En alguns casos pot interessar tenir superfícies més segades i altres no, en el mateix 
prat. De manera que s’obtenen diverses alçades i estadis de desenvolupament de la diferent vegetació. 
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d.3. Eliminació de plantes invasores: Inspecció periòdica, especialment a la primavera i tardor, per tal 
d’enretirar espècies invasores. 
 
 d.4. Reg d’implantació: S’establiran de dos a quatre regs setmanals d’implantació durant un període de 
tres mesos. La freqüència variarà en funció de l’època de sembra i les condicions climatològiques. 
Existeix una altra opció que consisteix en fer la sembra del prat entre finals de setembre i octubre amb 
l’objectiu de garantir l’establiment del reg només amb la pluja.   
 
 

e. Plantes invasores: 
 
A llarg dels successius anys, especialment els dos primers, es serà molt curós amb el manteniment dels 
marges, especialment aquells que envolten els horts i que actualment estan plens de canya. L’objectiu 
es eliminar per mitjà de desbrossades selectives o arrencat manual, la proliferació de canya o de 
qualsevol altra espècies que pugui rebrotar després de la realització de les intervencions de millora.  
 
HORTICULTURA 
 
Les tasques de manteniment de la part d’horticultura aniran regides pel reglament d’ús de l’espai dels 
horts però com a mínim han de garantir:  
 
Fertilització orgànica: Es realitzarà una fertilització orgànica, com a mínim un cop l’any a partir de 
composts madurs, a ser possible, generats de manera comunitària a l’espai. En cap cas s’aplicaran 
fertilitzants inorgànics.   
 
Rotacions: Al reglament de funcionament dels horts, es proposarà un mínim de varietats que hauran de 
ser plantades pels usuaris com a garantia d’una correcta gestió del sistema productiu. S’aconsellarà que, 
com a mínim, es plantin 4 famílies d’hortícoles diferents al llarg de l’any.  
 
Reg: S’establirà una pauta de reg segons els càlculs realitzats a l’annex 2, càlculs hidrològics. En aquest 
sentit, en funció de les necessitat de reg determinades en aquest punt es realitzarà una programació del 
sistema de reg que, de forma automàtica, assolirà les necessitats de reg fixades.  
 
Control adventícies: Es garantirà que els cultius estiguin lliures de vegetació herbàcia adventícia per mitjà 
de diversos sistemes, com ara els encoixinats vegetals o d’altres cobertes orgàniques que minimitzin la 
proliferació d’aquestes i que no tinguin efectes perjudicials per ala vida del sòl.  
 
Control de fitopatologies: Es faran controls preventius per part dels usuaris per minimitzar els tractaments 
fitosanitaris que sempre seran ecològics i preventius.  
 
REPOSICIÓ DE PLANTA 

 
Cada 4 anys, els prats naturals tendeixen a degradar-se de manera natural, per tant, es aconsellable fer 
les pertinent resembres amb un nou prat.  
 
Pel que fa a les espècies arbustives, aquestes caldrà reposar-les durant els dos primers anys ja que la 
implantació pot fallar. A partir d’aquí no s’hauria de procedir a la seva replantació a no ser que es morin. 
En general, a excepció dels espígols que poden tenir una vida útil d’un 15 anys, la resta de plantes poden 
cicles vitals molts més llargs i, per tant, la seva reposició pot ser, pràcticament inexistent. Pel que fa als 
arbres fruiters un cop superada la fase d’implantació, la vida útil d’aquests pot estar a l’entorn dels 20 a 
25 anys pel fet de tractar-se de varietats locals i sobretot pel fet que la majoria d’aquestes varietats estan 
implantades sobre peus vigorosos o semi vigorosos.  

 
 
QUADRE 1: TASQUES DE MANTENIMENT 
 

TASQUES DE MANTENIMENT  g f m a m j j a s o n d 

Plantació                          

Prat           x  
Arbusts x x         x x 

Arbres x x          x 

Reg                          

Prat           0  
Arbustos 1 2 4 8 8 8 8 8 4 2 1 1 

Horta/arbres fruiters 4 4 8 10 20 20 20 20 20 10 8 4 

Control fitopatologies                         

  1   1   1 1 1 1         

Poda general d'arbrat                          

En verd     x    x x   
convencional x           x 

Poda arbusts                         
 

x x          x 

Adobament orgànic                         

Horta i fruiters x      x      
Resta jardineria  x           
Entrecavada arbusts                         
 

  1  1  1  1    
Reposició de planta                          
 

x x           
Retirada de males herbes i plantes invasores                         
 

  1  1  1  1  1  
Font: Elaboració pròpia                            x: indica moment òptim per realitzar les tasques 

 
 
GESTIÓ DEL REG 

 
El prat i la zona de matollar de la marges, a partir dels segon any han de poder ser autosuficient a nivell 
hídric. Per altra banda, a la zona de matollar, es deixarà el sistema de reg instal·lat per tal de poder 
garantir una aportació d’aigua en cas de necessitat. En general, però, a la zona d’horta se seguirà amb 
les pautes de reg de l’annex 2 així com a la zona de fruiters.  
 
FREQÜÈNCIA I TEMPORITZACIÓ DE REG: 
 
Arbrat: 
El reg de l’arbrat es mantindrà ja que són fruiters i les característiques d’aquests i la seva producció van 
molt lligats a la disponibilitat d’aigua. En aquest sentit les dosis de reg seran les següents:  
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Arbrat hores cada reg Cabal (l/h) Dies setmana Total setmana (l) 

PRIMAVERA  3,33 5 3 50 

ESTIU 4,00 5 5 100 

TARDOR  5,00 5 3 75 

HIVERN  2,50 5 2 25      

Arbustius hores cada reg Cabal (l/h) Dies setmana Total setmana (l) 

PRIMAVERA  1,11 3 3 10 

ESTIU 1,67 3 5 25 

TARDOR  1,11 3 3 10 

HIVERN  0,83 3 2 5      

Horta hores cada reg Cabal (l/m2.h) Dies setmana Total setmana (l/m2.dia) 

PRIMAVERA  0,65 7,2 3 2 

ESTIU 1,36 7,2 5 7 

TARDOR  0,97 7,2 3 3 

HIVERN  0,49 7,2 2 1 
Font: Elaboració pròpia                             
 
 
NETEJA DEL SISTEMA DE REG 
 
Cal una revisió mensual del sistema, que consisteix en purgar les canonades si és necessari i la neteja 
d’arquetes. 
La bassa es  buidarà cada 5 anys amb l’objectiu de treure els sediments que pugui arrossegar la mina. 
Per altra banda, es faran neteges de les arquetes i altres possibles punts on la mina tingui risc de quedar-
se embussada.  
 
 
PAVIMENTS I VORADES 
 
Els paviment proposats només tindran un manteniment de neteja en cas que s’instal·lin males herbes. 
Aquesta   tasca s’ha de fer almenys un cop per trimestre. 
 
MOBILIARI URBÀ 
 
Els bancs són de fusta i tots els espais nous creats amb fusta tractada per a exterior i certificada; si es 
vol conservar en el color d’inici s’ha de tractar un cop l’any pintant-la amb un vernís protector de rajos 
ultraviolats. Els bancs i les papereres hauran de seguir el mateix sistema de tractament. La senyalètica 
caldrà que sigui netejada un cop l’any i, en cas de rebre alguna pintada, aquesta haurà de ser extreta 
amb mitjans que no malmetin el serigrafiat. Pel que fa als hotels d’insectes i les caixes niu, no requereixen 
cap manteniment a no se que sigui el derivat de la gestió de la fauna que els ocuparà.  
Les tanques de fusta hauran de ser repassada 2 cops l’any per garantir que no hi ha parts trencades que 
puguin suposar un risc per als usuaris. Pel que fa a les travesses de fusta que emmarcaran els horts i 
les escales, poden tractar-se amb vernís protector cada any per evitar la seva degradació.   
 
EDIFICI AUXILIAR 
 
Un cop l’any es farà una revisió acurada de totes les instal·lacions ja sigui d’aigua com de llum. També, 
es farà una imprimació amb vernís a la fusteria exterior de l’edifici per tal de garantir-ne la seva 

conservació. La fossa es buidarà parcialment de forma periòdica en funció de l’ús per a eliminar els 
residus sòlids, fet que implicarà un control periòdic d’aquesta. Caldrà establir un protocol de neteja de 
l’espai que haurà de ser el mateix que qualsevol edifici públic del municipi, ja siguin escoles o les mateixes 
dependències municipals.  
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ANNEX II: CÀLCULS HIDROLÒGICS I AFORAMENT 

DE LA MINA  
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Per tal de poder procedir al càlcul de les necessitat hídriques del sistema, s’ha procedit a fer una avaluació 

de les necessitats de reg dels cultius que, potencialment, pot haver-hi a la zona.  

En aquest sentit s’ha procedir a fer una rotació tipus en la que hi ha els següents cultius al llarg de l’any. 

 

 Taula 1. Distribució tipus de cultius  

cultiu família productivitat  
(Kg/Ha) 

%  
ocupació 

sup ocupad 
a (Ha) 

quinzena  
sembra  

Duració 
 (quinzenes) 

tomàquet amanir local Solanàcies 60.000 20,0 0,06 9 10 

coliflor 1 Crucíferes 30.000 5,0 0,015 16 8 

síndria Cucurbitàcies 80.000 5,0 0,015 12 7 

carbassa 3 Cucurbitàcies 40.000 12,0 0,036 11 12 

carbassó Cucurbitàcies 40.000 5,0 0,015 8 10 

pebrot verd Solanàcies 35.000 5,0 0,015 12 12 

pèsol Lleguminoses 12.000 15,0 0,045 20 14 

porro Liliàcies 45.000 5,0 0,015 8 8 

ceba seca 2 Liliàcies 18.000 5,0 0,015 9 7 

albergínia Solanàcies 18.000 5,0 0,015 9 10 

col 70 dies (setsetmanera 2) Crucíferes 21.000 5,0 0,015 5 7 

bròcoli  Crucíferes 21.000 5,0 0,015 9 9 

enciam estiu Compostes 21.000 7,0 0,021 11 4 

enciam tardor 3 Compostes 21.000 7,0 0,021 16 4 

escarola hivern Compostes 21.000 5,0 0,015 19 6 

patata primerenca Solanàcies 12.000 20,0 0,06 5 8 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

En segon terme, s’ha procedit a calcular l’ocupació al llarg de l’any per tal de poder determinar les 

necessitat d’espai i d’aigua. 

Taula 2. Distribució temporal de cultius 

cultiu m2 reals 
 plantats 

Sup real % parcel·la  Quinzena 
 sembra 

m2 Duració 
 (quinzenes) 

Parcel·la any 
1 

tomàquet amanir 
local 

140 154                                          
5,133  

9 600,00 10 1 

coliflor 1 141 155,1                                          
5,170  

16 150,00 8 1 

síndria 142 156,2                                          
5,207  

12 150,00 7 1 

carbassa 3 143 157,3                                          
5,243  

11 360,00 12 1 

carbassó 144 158,4                                          
5,280  

8 150,00 10 1 

pebrot verd 145 159,5                                          
5,317  

12 150,00 12 1 

pèsol 146 160,6                                          
5,353  

20 450,00 14 1 

porro 147 161,7                                          
5,390  

8 150,00 8 1 

ceba seca 2 148 162,8                                          
5,427  

9 150,00 7 1 

albergínia 149 163,9                                          
5,463  

9 150,00 10 1 

col 70 dies 
(setsetmanera 2) 

150 165                                          
5,500  

5 150,00 7 1 

bròcoli  151 166,1                                          
5,537  

9 150,00 9 1 

enciam estiu 152 167,2                                          
5,573  

11 210,00 4 1 

enciam tardor 3 153 168,3                                          
5,610  

16 210,00 4 1 

escarola hivern 154 169,4                                          
5,647  

19 150,00 6 1 

patata primerenca 155 170,5                                          
5,683  

5 600,00 8 1 

Font: Elaboració pròpia 

 

Això acaba generant un gràfic d’ocupació de les següents característiques:  

Gràfic 1. Ocupació del horts al llarg de l’any 

 

Font: Elaboració pròpia 
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A continuació, s’ha procedit a calcular la pluja efectiva i l’evapotranspiració segons Papadakis1 en l’escenari actual i futur.   

Taula 3. Càlculs de les necessitat brutes de reg actuals i futures així com la producció de recursos hídrics 

Demanda de reg - Total Explotació           Quinzenes             

  Necessitats Brutes  
Reg (m3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 m3/any m3.ha/any 

Gota a gota NBR actual   4,4 5,0 4,8 3,9 7,1 8,5 8,4 12,5 19,8 31,1 40,5 78,4 78,6 66,4 67,1 37,4 35,8 17,1 11,5 14,0 10,6 6,6 4,8 574,3 1914,4 

  NBR 2030-50 6,0 5,2 5,7 5,4 5,0 9,6 10,9 10,8 16,1 25,0 37,6 49,0 89,0 89,1 77,4 78,2 49,4 47,2 26,1 18,1 18,6 13,9 8,5 6,0 707,9 2359,5 

  % variació present-futur 0,0% 17,8% 12,7% 13,0% 28,3% 35,4% 28,9% 29,2% 28,5% 26,0% 21,1% 21,0% 13,5% 13,3% 16,6% 16,6% 32,2% 31,9% 52,3% 57,7% 33,3% 31,4% 28,3% 23,9% 23,2%   

m3/any 
 

                        296,1                           

Manta NBR actual 0,0 23,2 26,3 24,8 20,4 37,1 44,3 43,6 65,5 103,5 162,4 211,7 409,4 410,7 346,9 350,5 195,2 187,0 89,5 59,9 72,9 55,4 34,4 25,3 3000,0 10000,0 

  NBR 2030-50 24,0 27,4 29,7 28,1 26,2 50,3 57,1 56,4 84,1 130,5 196,6 256,1 464,9 465,2 404,5 408,5 258,0 246,7 136,4 94,4 97,2 72,8 44,2 31,3 3666,4 12221,3 

m3/any 
 

                                                    

Aspersió NBR actual 0,0 9,3 10,5 9,9 8,2 14,8 17,7 17,5 26,2 41,4 65,0 84,7 163,8 164,3 138,7 140,2 78,1 74,8 35,8 23,9 29,2 22,2 13,8 10,1 1200,0 4000,0 

  NBR 2030-50 10,0 11,0 11,9 11,2 10,5 20,1 22,8 22,6 33,7 52,2 78,6 102,4 185,9 186,1 161,8 163,4 103,2 98,7 54,5 37,8 38,9 29,1 17,7 12,5 1466,6 4888,5 

  Cabal diari (m3/dia)                                                     

  l/m3/dia gota actual 0,61 0,60 0,75 0,70 0,58 0,76 1,53 1,58 1,81 2,04 3,56 3,84 6,58 6,40 5,46 5,56 2,71 2,64 1,38 1,12 1,18 1,03 0,70 0,70     

  l/m3/dia gota futur 0,73 0,71 0,84 0,80 0,74 1,04 1,94 2,00 2,34 2,61 4,32 4,64 7,48 7,26 6,38 6,49 3,60 3,46 2,04 1,73 1,55 1,33 0,89 0,87     

  l/m3/dia aspersió actual 1,27 1,25 1,56 1,47 1,21 1,60 3,19 3,31 3,78 4,26 7,43 8,01 13,75 13,37 11,41 11,62 5,66 5,51 2,88 2,34 2,47 2,15 1,47 1,46     

  l/m3/dia aspersió futur 1,51 1,47 1,74 1,65 1,54 2,16 4,02 4,15 4,84 5,40 8,96 9,62 15,49 15,04 13,22 13,46 7,45 7,16 4,22 3,59 3,21 2,76 1,85 1,80     

  l/m3/dia manta actual 3,18 3,12 3,90 3,68 3,03 3,99 7,97 8,27 9,46 10,64 18,58 20,03 34,37 33,42 28,52 29,06 14,15 13,77 7,21 5,85 6,17 5,38 3,67 3,65     

  l/m3/dia manta futur 3,78 3,68 4,36 4,12 3,85 5,39 10,06 10,37 12,10 13,49 22,40 24,05 38,74 37,59 33,05 33,64 18,63 17,91 10,55 8,98 8,03 6,91 4,62 4,50     

  Cabal punta (l/h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24     

  gota actual 76,1 74,8 93,3 88,1 72,5 95,6 190,8 197,8 226,3 254,7 444,5 479,4 822,4 799,8 682,5 695,5 338,6 329,4 172,6 139,9 147,5 128,6 87,7 87,3     

  gota futur 91,3 88,9 105,2 99,5 93,0 130,1 242,8 250,3 292,0 325,7 540,5 580,4 934,8 907,2 797,5 811,8 449,5 432,3 254,5 216,6 193,8 166,8 111,4 108,5     

  aspersió futur 158,9 156,2 195,0 184,0 151,4 199,7 398,6 413,3 472,9 532,1 928,8 1001,7 1718,3 1671,1 1426,0 1453,1 707,4 688,3 360,6 292,4 308,3 268,8 183,3 182,4     

  aspersió actual 189,2 184,1 217,9 206,2 192,6 269,6 503,0 518,6 605,0 674,7 1119,8 1202,5 1936,8 1879,6 1652,3 1681,9 931,3 895,5 527,3 448,9 401,6 345,6 230,9 224,8     

  manta actual 397,4 390,5 487,5 460,1 378,6 499,4 996,4 1033,2 1182,2 1330,2 2322,0 2504,4 4295,9 4177,9 3564,9 3632,7 1768,5 1720,8 901,5 731,0 770,6 672,0 458,3 456,0     

  Manta futur 473,1 460,3 544,7 515,5 481,6 674,0 1257,5 1296,6 1512,6 1686,8 2799,5 3006,2 4841,9 4698,9 4130,7 4204,7 2328,3 2238,8 1318,3 1122,1 1004,0 864,0 577,2 562,0     

  Producció actual (1800l/h) 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0     

  Reducció -20% 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0     

Font: Elaboració pròpia 

 

En resum, els càlculs indiquen que si es procedeix a realitzar un reg amb goteig seguint les recomanacions fixades al projecte, es possible regar  tota la superfície amb una producció com la que s’està generant 

actualment. 

 

 

 

 

 

 
1 Evapotranspiració(ETP)segons Papadakis = 5.625⋅[(T)-(t-2)]); ser: T = temperatura mitjana de màximes del mes més fred; t = temperatura mínima mitjana del mes més fred. L'índex d'humitat anual és equivalent a: Ih = Panual/ETPanual. 
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Gràfic 2. Corbes de consum i producció  

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

A la taula annexa es mostren els aforaments realitzats, al llarg del temps. Els valors indiquen una producció  força homogènia al llarg de temps. El valor mitjà de cabal s’ha calculat al voltant de 2000l/h. Va a dir, però, 

que per afegir un coeficient de seguretat s’han agafat els valors més baixos aforats que estan al voltant dels 1800l/h.  

A partir d’aquests valors s’ha procedit a fer el càlculs de balanç d’entrades i de sortides.   
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Taula 4. Aforaments de la mina 

   

Cabal l/h m3/h mes 

13/04/2021 1800,00 1,80 1296,00 

27-abr 1795,00 1,80 1292,40 

12-jul 1920,00 1,92 1382,40 

26-jul 1777,78 1,78 1280,00 

09-ago 2057,14 2,06 1481,14 

23-ago 1920,00 1,92 1382,40 

08-sep 2755,98 2,76 1984,31 

Mitjana 
 

2.00 1442,66 
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 CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES                                                
01.01 PA  Treballs realizar cates per estudi instal·lacions preexistents    

 Treballs realizar cates per estudi instal·lacions preexistents. Inclou la realització amb mitjans mecà-  
 nics i manuals, de 6 cates que descrigui la D.F. A justificar  
 3 cates de fondària mínima de 2,50m per verificar posicionament canalització ATL  
 3 cates verificar posicionament traçat col·lector d'aigües residuals  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
01.02 m   Enderroc de tanca existent                                        

 Enderroc de tanca, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
01.03 m2  Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.                        

 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió  
 zona accés i entorn edifici 1 425,00 425,00 
  _____________________________________________________  

 425,00 
01.04 PA  Retirada residus de fibrociment, neteja general                   

 Retirada residus de fibrociment, neteja general de plàstics i residus existents. Treballs a realitzar per  
 empresa homologada, amb tots els mitjans obligatoris. Treballs a realitzar per empresa homologada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
01.05 m3  Excavació rebaix capa terra veg.,m.mec.,càrr.mec.                 

 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre  
 camió  
 1 1.692,75 1.692,75 
  _____________________________________________________  

 1.692,75 
01.06 m3  Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% PN                

 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una com-  
 pactació del 95% del PN  
 1 1.362,71 1.362,71 
  _____________________________________________________  

 1.362,71 
01.07 m3  Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,m.mec.,càrr.mec.            

 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càr-  
 rega mecànica sobre camió.  
 edifici 2 10,00 0,50 0,60 6,00 
 2 5,00 0,50 0,60 3,00 
 sanejament 1 20,00 0,50 0,60 6,00 
 escomesa aigua previsió 1 100,00 0,50 0,60 30,00 
 altres 1 200,00 0,50 0,60 60,00 
  _____________________________________________________  

 105,00 
01.08 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.10  

 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera  
 per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km  
 1 435,04 435,04 
  _____________________________________________________  

 435,04 
01.09 PA  Arranjament de la bassa                                           

 Arranjament de la bassa. S'inclou reposició de talussos, sanejament del perimetre. Neteja del fons.  
 Inclou la reparació de la part hidràulica. Treballs de paleteria de refer la configuració originària. aplica-  
 ció de revestiment de morter de calç a les zones perimetrals. Retirada de parts en mal estat i en dis-  
 cordància.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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01.10 m   Formació de mur Krainer segons detall                             

 Realització de marc de fusta viva a doble paret tipus Krainer, estructura formada per troncs longitudi-  
 nals i pins transversals de 20 cm de diàmetre (direcció longitudinal de 3 m i direcció transversal 2 m.  
 Fixat juntament amb claus de diàmetre 10 mm o grapes, ancorada la primera fila a la base amb bar-  
 res d'acer ondulat de diàmetre 12 mm per executar escollera, inserció d'estaques d'espècies arbusti-  
 ves autòctones amb capacitat de reproducció vegetativa contigua en cada estrat i / o planta arrelada,  
 omplint cada estrat amb sòl de l'excavació recollida, inclosa la col·locació de bio-rolls per als buits  
 que queden a les files amb piles transversals Les espècies vegetals es tallaran a la riba del riu i es  
 conservaran en bon estat per a la seva col·locació. Inclou l'execució in situ de la fusta mitjana en els  
 pals longitudinals abans de col·locar-los. S'executarà segons plànols, especificacions tècniques i in-  
 dicacions de la Direcció d'Obra. Fins i tot p.p. de mitjans auxiliars i mesures de seguretat. Totalment  
 acabat. Mesura de la superfície realment executada.  
 1 77,00 77,00 
  _____________________________________________________  

 77,00 

 

 

 CAPITOL 02 EDIFICI                                                           
 SUBCAPITOL 02.01 FONAMENTS                                                         
02.01.01 m2  Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió                    

 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i  
 grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió  
 2 10,00 0,60 12,00 
 2 5,00 0,60 6,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 
02.01.02 m3  Fonament rasa form. HA-25/F/20/IIa,50kg/m3 armadura AP            

 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa, armat amb 50 kg/m3 d'armadura AP500 S d'a-  
 cer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta  
 2 10,00 0,60 0,50 6,00 
 2 5,00 0,60 0,50 3,00 
 altres 1 10,00 0,60 0,50 3,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
02.01.03 u    Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter  

 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de  
 llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
02.01.04 m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                              

 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment  
 fonaments 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 

 

 SUBCAPITOL 02.02 ESTRUCTURES                                                       
02.02.01 m2  Mur de bloc 20cms. armadura+paret tanc.,20cm,bloc ple formigó     

 Paret d'un full de blocs de morter de ciment amb armadura amb paret de tancament de gruix 20 cm,  
 hidrofug de 400x300x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3,  
 col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica i ar-  
 madura prefabricada, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de  
 diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret. Armat diàmetre 12 cada dos forats, reblert de  
 formigó.  
 murets sostre sanitari 2 10,00 0,60 12,00 
 2 5,00 0,60 6,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 
02.02.02 kg   Acer S275JR, galv.p/unio fusta,perfils L,LD,T,rodó,quad.,rectang  

 Elements d'unió i recolzament per a estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils lami-  
 nats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra  
 varis 1 150,00 150,00 
  _____________________________________________________  

 150,00 
02.02.03 m2  Sostre nerv.unidire. 25+5cm,casset.mort.ciment/,int=0,7m,15kg/m2  
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 Sostre nervat unidireccional de 25+5 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una quantía de  
 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer  
 en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una  
 quantia 0,085 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot. Acabat del garatge lliscat.  
 sanitari 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
02.02.04 m2  Estructura d'entramat de fusta segons plànols                     

 Estructura d'entramat de fusta segons plànols. Fusta laminada GL24h amb muntants de 14 cm, panell  
 OSB de 20mm part exterior. Làmina de vapor interior i injecció d'aïllament. Totalment executat. In-  
 clou peces de fixació. Tauler de fusta de pi, aillament fibra de fusta i entramat lleuger, tauler de osb,  
 làmina transpirable, rastrellat de façana.  
 parets d'entramat 2 10,00 3,30 66,00 
 2 5,00 3,30 33,00 
  _____________________________________________________  

 99,00 
02.02.05 m2  Coberta amb bigues de fusta i entrebigat de fusta sandvitx        

 Conjunt de partida composada per bigues de fusta laminada dimensions segons plànols, llates de fus-  
 ta de pi de 28 mm de gruix. S'inclou tota l'estructura necessaria per deixar la coberta acabada, perfils  
 necessaris. Tot completament acabat. Fusta tractada i deixada de color acabat a escollir per la pro-  
 pietat.  
   
 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 

 

 SUBCAPITOL 02.03 COBERTA , IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS                       
02.03.01 m2  Coberta n/trans.+formac.pend.argila+morter+morter+separ.+LBM(SBS  

 Coberta no transitable, amb barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè, formació de pen-  
 dents amb argila expandida abocada en sec, capa de protecció de morter de ciment, capa de protec-  
 ció per a membranes, de morter, capa separadora, impermeabilització amb una membrana d'una là-  
 mina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina EPDM, capa separadora amb geotèxtil i acabat  
 de terrat amb capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida. acabada amb graves de canto  
 rodó.Inclou col·locció sobreeixidors inox indicats en plànols. Inclou 4cms d'aïllament XPS.  
 1 10,00 5,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 

 

 SUBCAPITOL 02.04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES                                           
02.04.01 m2  Envà interior de cartró guix 13+13+80+13+13 estructura de fusta   

 Envà en divisions interiors, format per una placa de guix de 13 mm.de gruix,clasificades A2s 1 d0  
 segons UNE,collada a cada costat d'una estructura de fusta amb montants verticals de 80 mm.i 60  
 mm.de gruix,amb una modulació de 600 mm. amb la p.p.de pasta,encintat,cargols i fixacions,banda  
 acústica sota perfils perimetrals segons Norma UNE 102040. totalment acabat a punt d'imprima-  
 ció.(en banys i safareig s'hi col·locarà placa hidrofuga)  
   
 1 3,400 3,000 10,200 
 2 2,450 3,000 14,700 
  _____________________________________________________  

 24,90 
02.04.02 m2  Trasdossat de cartró guix 13+13+48 amb estructura de fusta        

 Trasdossat interior, format per una placa de cartró guix de 15 mm.de gruix,clasificades A2s 1 d0 se-  
 gons UNE,collada a una estructura de fusta amb montants verticals de 48 mm, amb una modulació  
 de 400 mm. amb la p.p.de pasta,encintat,cargols i fixacions,banda acústica sota perfils perimetrals  
 segons Norma UNE 102040. totalment acabat a punt d'imprimació. Inclou una manta de llana de ro-  
 ca de 50 mm.de gruix. (en banys i safareig s'hi col·locarà placa hidrofuga)  
 2 10,000 3,000 60,000 
 2 5,000 3,000 30,000 
 altres 1 5,000 3,000 15,000 
  _____________________________________________________  

 105,00 
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 SUBCAPITOL 02.05 REVESTIMENTS                                                      
02.05.01 m2  Revestiment de fusta amb rastrells de fusta ventilats             

 Revestiment de façana de fusta de pi carbonitzada amb rastrells de fusta ventilats, totalment executat,  
 peces de remat, tot inclòs.  
 2 10,00 3,30 66,00 
 2 5,00 3,30 33,00 
  _____________________________________________________  

 99,00 
02.05.02 PA  Pintat interior modul, amb pintura transpirable                   

 Pintat interior habitatge, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora  
 i 2 capes d'acabat.  
 habitatge + garatge 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.05.03 m2  Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres porcell.premsat polit,preu alt,16  

 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat  
 polit preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2 (UNE-EN  
 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)  
 4 2,40 9,60 
 4 2,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 17,60 

 

 SUBCAPITOL 02.06 PAVIMENTS                                                         
02.06.01 m2  Paviment HA-25/P/10/I+E,acabat estampat,malla D= gris col         

 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, armat amb malla electrosoldada d'acer B500T de 15x15 cm i  
 diàmetres de les barres de 6 i 6 mm, acabat remolinat amb pols de quars, amb helicòpter, 10 cm de  
 gruix.  
 modul 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 

 

 SUBCAPITOL 02.07 FUSTERIA                                                          
02.07.01 u    porta d'entrada de fusta de 2x2m.                                 

 Subministre i col·locació de porta d'entrada de fusta de 2.00x2.00m. S'inclouen ancoratges, bisagres,  
 accionaments, automatismes i tots els elements i mitjants auxiliars necessaris per deixar la partida  
 completament acabada.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.07.02 u    portes armari sistema de reg                                      

 Subministre i col·locació de porta de quatre fulles sistema de reg.revestides de la mateixa fusta que  
 el revestiment. S'inclou els bastiments i manetes. Porta amb pany i clau de seguretat. Unitat comple-  
 tament executada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.07.03 u    Porta banys revestida de fusta                                    

 Fulla practicable revestida de fustar exterior, DM lacat blanc o similar interior, de 90 cm d'amplària i  
 de 250 cm d'alçària i marc de 9cm. S'inclou els bastiments i manetes. Unitat completament executa-  
 da.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
02.07.04 u    Porta exterior panelades fusta de pi i pany de clau               
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
02.07.05 u    Sistema tub de llum Solatube o equivalent                         

 Sistema tub de llum Solatube o equivalent.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
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 SUBCAPITOL 02.08 SERRALLERIA                                                       
02.08.01 ml   Coronament acer inox coberta plana                                

 Coronament acer inox coberta plana. totalment col·locat.  
 coronament 2 10,00 20,00 
 2 5,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 

 

 SUBCAPITOL 02.09 INSTAL·LACIONS                                                    
 APARTAT 02.09.01 AIGUA                                                             
02.09.01.01 u    Escomesa aigua.                                                   

 Subministrament i instal.lació escomesa d'aigua pública per l'habitatge amb tub PE 32 mm diàmetre  
 10 Atm, dins de tub PE, des de canonada existent fins al limit de la finca, amb aixeta normalitzada  
 per la companyia amb acabament amb fitint de transició PE-FE inclós.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.09.01.02 u    Caixa per comptadors                                              

 Subministrament i instal·lació d'armari per a comptador d'aigua, de poliester reforçat amb fibra de vi-  
 dre, prensats en calent i de color gris clar o model similar, de dimensions exteriors: 0,40 m x 0,31 m  
 x 0,23 m  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.09.01.03 u    Comptador d'aigua                                                 

 Comptador d'aigua. Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua de 1´´ amb vàlvules d'entra-  
 da i sortida, i  part proporcional d'accessoris necessaris.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.09.01.04 u    Instal.lació interior edifici                                     

 Instal.lació interior de fontaneria interior de ledifici. Subministrament i instal.lació de xarxa doble a l'in-  
 terior dels habitatges amb tub de PE-6 de secció adecuada de 20-16mm, un per l'aigua pública i l'al-  
 tre per l'aigua calenta sanitària, pels diferents trams, tots amb aïllament tèrmic tipus armaflex de 19  
 mm quan el seu recorregut és pel fals sostre i dins de tub coarrugat de PE en els recorreguts per  
 dins dels pannells divisoris de dependències o pel terra, inclòs accessoris, soldadures, elements de  
 subjecció, connexionat els diferents elements finals de servei, aixeta general de la vivenda, aixetes  
 de cambres humides i aixetes dels punts de consum.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 APARTAT 02.09.02 SANEJAMENT I VENTILACIONS                                         
02.09.02.01 PA  Evacuació d'aigües pluvials i residuals.                          

 Evacuació d'aigües pluvials i residuals. Instal·lació general de la xarxa de recollida vertical i horit-  
 zontal separativa d'aigües pluvials i residuals de l'edifici, desde la coberta fins al punt de conexionat,  
 recorregut segons s'indica als plànols. La instal·lació es realitzará amb tub de PE serie C de Terrain  
 o similar, de 3,2mm de gruix i secció adequada segons projecte, amb sistema d'unió per adhesiu en  
 copa llisa enganxada, color gris, col·locada amb abrasaderes metàl·liques i part proporcional de bu-  
 neres en terrasses, colzes, tes, manguitos, pots sifónics, peces especials i quants elements siguin  
 necesaris per el perfecte funcionament, així com la canalització per la ventilació de la xarxa d'aigües  
 residuals. S'inclou arqueta sifònica per la sortida d'aigües residuals de 40 cm x 40 cm amb una con-  
 nexió a la fosa amb tub de PE de 125 mm de diàmetre, i arqueta sifònica per la sortida d'aigües plu-  
 vials de 40 cm x 40 cm amb una connexió a la bassa amb tub de PE de 110 mm de diàmetre.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.09.02.02 u    Ventilació banys                                                  

 Ventilació banys. Instal·lació de conducte de PE diàmetre 125mm per l'extracció dels banys des del  
 punt d'extracció fins a la coberta. Inclou extractor. S'inclouen tots aquells elements i materials neces-  
 saris per la correcte col·locació i el seu bon funcionament.   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
02.09.02.03 u    Fosa sèptica ecòlògica totalment executada                        

 El conjunt de sistema de depuració estarà format per una reixa de desbast, una fosa sèptica.   reixa  
 de desbast fabricada de polietilè, es col·loca abans que el líquid entri a l’equip  
 de depuració. Una reixa interna d’acer inoxidable reté els elements sòlid entrin descontroladament a  
 l’equip posterior, evitant obstruccions.  
 La fosa sèptica realitzada de polietilè reciclat sense soldadures, garanteix la contenció del líquid sen-  
 se risc de filtracions. El trac bacterià  
 un procés biològic de descomposició de la matèria orgànica.  
 Esquema  
 L’equip de depuració de 2.100litres, fabricat de polietilè d’alta densit  
 per dues cambres separades, que corresponen a dues fases de depuració ( oxidació i  
 sèptica d’aïgues de 3.000 litres  
 s’escau la instal·lació d'euip depuració de 2.100litres i un filtre percolador.  
 INCLOU EXCAVACIÓ, COL·LOCACIÓ, TUBS CONNEXIONAT, TUBS DRENANT, GRA-  
 VES.  Inclou conducte de PVC fins a llera.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 APARTAT 02.09.03 AJUDES INDUSTRIALS                                                
02.09.03.01 PA  Partida alçada d'ajudes industrials de paleta tal com formació d  

 Partida alçada d'ajudes industrials de paleta tal com formació de regates d'instal·lacions, forats, etc.  
 Inclou les ajudes i treballs de paleteria.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 

 SUBCAPITOL 02.10 EQUIPAMENT                                                        
02.10.01 u    Lavabo                                                            

 Lavabo Roca adaptat. Totalment instal·lat.  
 banys 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
02.10.02 u    Aixeta lavab.,munt.s/taule.,esmalt.,preu sup.,desguàs 1"1/4,mani  

 Aixeta mescladora per a lavabo, TIPUS ATLAS DE ROCA O EQUIVALENT amb instal.lació  
 muntada superficialment sobre taulell, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida  
 d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets,  
   
 banys 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 
02.10.03 u    Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,col.                              

 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de des-  
 càrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la  
 xarxa d'evacuació  
 banys 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
02.10.04 u    Sub. col. mirall                                                  

 Subministre i col-locació de mirall.  
 banys 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 
02.10.05 u    Conjunt accessoris minus                                          

 Conjunt accessoris minus  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 

 SUBCAPITOL 02.11 CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS                                
02.11.01 PA  Control de qualitat dels materials                                

 Control de qualitat dels materials. Elaboració de provetes de formigó: 1 fonaments + 1 forjat sanitari.  
 Seguiment i recopilació de certificats.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPITOL 03 ELECTRICITAT                                                      
03.01 PA  Instal·lació solar fotovoltaica autònoma amb bateries 3,60kW      

 Instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb connexió a xarxa de 3600 W de potència amb 8 unitats  
 de mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230  
 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb  
 connectors especials, amb una eficiència mínima del 14,1%, amb estructura de suport per a 1 mòdul  
 fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, amb inclinació de 30 o 40º, per  
 a col·locar sobre terra o coberta plana, muntat i connectat, amb equip multifunció per a instal·lació fo-  
 tovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 1500 VA de potència, monofàsic de  
 230 V d'ona sinusoïdal pura, rendiment mínim 94 %. Inclou bateries de Liti i inversors. Totalment ins-  
 tal·lat, legalització i posta en marxa  
 sobre caseta 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.02 PA  Instal·lació elèctrica                                            

 Instal·lació elèctrica interior de la construcció, inclou il·luminació led. Totalment executat.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 

 

 CAPITOL 04 SISTEMA DE REG                                                    
04.01 PA  Instal·lació de bombeig general                                   

 Instal·lació de bombeig segons documentació gràfica, inclou tots els treballs. totalment executat.  
  ________________________________________________  

 1,00 
04.02 PA  Canonades general i secundària                                    
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.03 PA  Sistema de filtració automàtica                                   
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.04 PA  Programador i automatismes                                        
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.05 PA  Materials parcel·les                                              
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.06 PA  Xarxa d'aixetes per a suport del reg dels horts                   
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.07 PA  Obra civil vinculada al sistema de reg                            
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.08 PA  Materials imprevistos                                             
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.09 PA  Muntatge sistema de reg                                           

 Muntatge del sistema de reg gota a gota a parcel·les, talusos i bandes florals  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 CAPITOL 05 SISTEMA DE CANALS                                                 
05.01 m   Formació de canal de drenatge. Canal prefabricada i graves        

 Formació de canal de drenatge. Subministre i col·locació de canal prefabrida de 40cms d'amplada,  
 reblerta de graves segons detall.  
 1 58,00 58,00 
 1 52,00 52,00 
 1 43,00 43,00 
 1 21,00 21,00 
 1 19,00 19,00 
  _____________________________________________________  

 193,00 
05.02 m   Clavegueró tub PE 100,DN=350mm,                                   

 Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 300mm de diàmetre nominal, amb grau de  
 dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa  
 1 93,00 93,00 
 3 8,00 24,00 
 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 121,00 
05.03 u    Solera form.HM-20/P/20/I g=25cm,planta 2,65x2,65m                 

 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 2,65x2,65 m  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
05.04 m   Paret pou circ.D=80cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4                

 Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades  
 amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 4 1,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
05.05 u    Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 700x700m  

 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700  
 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
05.06 m3  Muret de rocalla                                                  

 Muetr de rocalla de pedra calcària, col·locació en sec.  
 Rocalla 3 3,00 0,50 0,60 2,70 
  _____________________________________________________  

 2,70 
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 CAPITOL 06 PAVIMENTS                                                         
06.01 m2  Refer subbase reciclat,estesa+picon.95%PM                         

 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95 %  
 del PM  
 zones puntuals 1 190,00 190,00 
  _____________________________________________________  

 190,00 
06.02 m2  Base tot-u art 10cms.,estesa+picon.95%PM                          

 Subbase de tot-u artificia 15cms, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM  
 1 2.230,00 2.230,00 
  _____________________________________________________  

 2.230,00 
06.03 m2  Paviment de sauló sòlid 13 cms. tot inclòs                        

 Paviment de Sauló compactat. gruix de 13 cm. Formació de paviment de terra amb molt alta estabi-  
 lització "SAULO SOLID", o equivalent, amb mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més  
 de 2,5m. d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article 5202 del plec de condicions tècniques  
 particulars d'aquest projecte i les concrecions següents:   
 - gruix de 13 cm.  
 - Àrid de préstec, tipus sauló processat, classificat i modificat a la granulometria específica.  
 - 175 kg/m3 de ciment ii/a-i 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel  
 - mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una  
 barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi  
 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%.  
 Inclou part proporcional de Topografia, reperfilat mecànic, humidificat i piconat.  
 Formació de tall confrontant amb els horts.  
 Retirada i transport de residus a l'abocador i corresponents taxes.  
 1 2.230,00 2.230,00 
 vial peatonal 1 56,00 56,00 
  _____________________________________________________  

 2.286,00 
06.04 m   Separadors de fusta de secció 20x15cms autoclau                   

 Subministra i col·locació de travesses de fusta ecològica tractada per exterior, per delimitació de par-  
 cel·les, amb secció de 0,20m x 0,15m. aferrada amb barres roscades i tac químic de 20mm. total-  
 ment executatdes  
   
 1 792,00 792,00 
  _____________________________________________________  

 792,00 
06.05 m   Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x4cm,col.mort.1:8  

 Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·lo-  
 cades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 ampliació vial peatonal 1 46,00 46,00 
  _____________________________________________________  

 46,00 
06.06 m3  Paviment form.HM-30/P/10/I+E,transp.mecànic,vibr.manual,remol.me  

 Paviment de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10  
 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4  
 kg/m2 de pols de quars de color  
 zona entrada 1 8,00 4,00 32,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 
06.07 PA  Condicionament i ampliació de gual d'accés                        

 Condicionament i ampliació de gual d'accés, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb  
 sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ram de paleta  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
06.08 PA  Reposició elements carretera, possibles desperfectes              

 Reposició i subsanació dels elements carretera afectats i possibles desperfectes durant les obres, a  
 justificar  
 A justificar 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPITOL 07 JARDINERIA                                                        
 SUBCAPITOL 07.01 Vegetació terres i substrats                                      
07.01.01 PA  Desbrossada de terreny                                            

 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç ambcapçal de fil o disc, sense recollir  
 la brossa. Zona d'arbres fruiters.  
  ________________________________________________  

 3.950,00 
07.01.02 m3  Terres vegetals                                                   

 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, se-  
 gons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana. Zona prats de  
 dalt.  
  ________________________________________________  

 24,00 
07.01.03 m3  Terres vegetals per gespa                                         

 Terra vegetal de jardineria per a gespa, de textura arenosa, amb una conductivitat elèctrica menor de  
 3 dS/m, segons NTJ 07A,subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana. Zona  
 d'horts elevats.  
  ________________________________________________  

 20,00 

 

 SUBCAPITOL 07.02 Vegetació arbrada                                                 
07.02.01 u    Subministrament arbres fruiters                                   

 Subministrament d'arbres fruiters de varietats locals amb contenidor de 3l.   
  ________________________________________________  

 20,00 
07.02.02 PA  Plantació                                                         

 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 terra de l'ex-  
 cavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg  
  ________________________________________________  

 20,00 
07.02.03 PA  Aspratge arbre senzill                                            

 Aspratge d'arbre senzill  
  ________________________________________________  

 20,00 

 

 SUBCAPITOL 07.03 Vegetació arbustiva                                               
07.03.01 u    Subministrament arbust 1                                          

 Subministrament de Pistacia lentiscus d' altura de 40 a 60 cm, en contenidor de 3l  
 entrada 1 35,00 35,00 
 talusos 1 150,00 150,00 
  _____________________________________________________  

 185,00 
07.03.02 u    Subministrament arbust 2                                          

 Subministrament de Cornus sanginea d' altura de 40 a 60 cm, en contenidor de 3l  
 entrada 1 35,00 35,00 
 talusos 1 150,00 150,00 
  _____________________________________________________  

 185,00 
07.03.03 u    Subministrament arbust 3                                          

 Subministrament de Cistus salvifolius en contenidor de 3 l   
  ________________________________________________  

 180,00 
07.03.04 u    Subministrament arbust 4                                          

 Subministrament de Genista scorpius en alvèol forestal de 200 cm3  
  ________________________________________________  

 100,00 
07.03.05 u    Subministrament arbust 5                                          

 Subministrament de Crataegus monogyna d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l  
  ________________________________________________  

 106,00 
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07.03.06 u    Subministrament arbust 6                                          

 Subministrament de Myrtus communis d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l  
  ________________________________________________  

 180,00 
07.03.07 u    Subministrament arbust 7                                          

 Subministrament de Lavandula stoechas en contenidor de 3 l   
  ________________________________________________  

 180,00 
07.03.08 u    Subministrament arbust 8                                          

 Subministrament de Salvia jamensis James Compton d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l  
  ________________________________________________  

 180,00 
07.03.09 u    Subministrament arbustiva 1                                       

 subministrament de juncus inflexus (AF 0,2L), per restauració talús de riera  
  ________________________________________________  

 50,00 
07.03.10 u    Subministrament arbustiva 2                                       

 subministrament de thypha latifolia(AF02 L), per restauració talús de riera  
  ________________________________________________  

 50,00 
07.03.11 u    Subministrament arbustiva 3                                       

 subministrament de mentha aquatica(AF02 L), per restauració talús de riera  
  ________________________________________________  

 50,00 
07.03.12 PA  Plantació arbustos                                                

 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 terra de l'ex-  
 cavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg  
  ________________________________________________  

 1.296,00 
07.03.13 PA  Plantació arbustos                                                

 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor forestal 0,2L,excavació de clot de plantació de  
 30x30x30 cm amb mitjans manuals,en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'ex-  
 cavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg  
  ________________________________________________  

 150,00 

 SUBCAPITOL 07.04 Vegetació canals                                                  
07.04.01 u    subministrament de juncus inflexus (AF 0,2L)                      
 canals 1 220,00 220,00 
 canal bassa 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 245,00 
07.04.02 u    subministrament de thypha latifolia(AF02 L)                       
 canals 1 220,00 220,00 
 canal bassa 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 245,00 
07.04.03 u    subministrament de mentha aquatica(AF02 L)                        
 canals 1 220,00 220,00 
 canal bassa 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 245,00 
07.04.04 u    subministrament de schoenum nigrum(AF02 L)                        
 canals 1 220,00 220,00 
 canal bassa 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 245,00 
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07.04.05 PA  Plantació vegetació canals                                        

 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor forestal 0,2L,excavació de clot de plantació de  
 30x30x30 cm amb mitjans manuals,en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'ex-  
 cavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg  
  ________________________________________________  

 980,00 

 

 SUBCAPITOL 07.05 Vegetació herbàcia                                                
07.05.01 m2  Vegetació herbàcia                                                

 Sembra de barreja de llavors, segons definició a memòria, per a gespa tipus rústica de baix manteni-  
 ment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un  
 pendent< 30 %, superfície > 500 m2, incloent la cobertura de la llavor ambsorra de riu rentada i el  
 corronat posterior , i la primera sega.  
  ________________________________________________  

 370,00 

 

 SUBCAPITOL 07.06 Transplantat d'arbres                                             
07.06.01 PA  Transplantat d'arbres                                             

 Transplantat d'arbre planifoli de màxim 10 m d'alçada amb mitjans de suport i transport. transport i  
 transplantat a punt indetermintat del municipi.  
  ________________________________________________  

 2,00 

 

 SUBCAPITOL 07.07 Podes d'arbres                                                    
07.07.01 PA  Podes d'arbres                                                    

 Poda d'arbre planifoli o conífera de 15 a 20 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, aplec de la bros-  
 sa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge  
 (no meslluny de 20 km) (P - 34)  
  ________________________________________________  

 31,00 

 

 SUBCAPITOL 07.08 Condicionament de terreny de talusos                              
07.08.01 m2  Anivellament terreny                                              

 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,amb mitjans manuals, per a un  
 pendent inferior al 12 %. Mur oest.  
  ________________________________________________  

 2.000,00 
07.08.02 m3  Terra vegetal                                                     

 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, se-  
 gons NTJ 07A, subministrada a granel iescampada amb retroexcavadora mitjana 7 cm de gruix.  
 Mur centre.   
  ________________________________________________  

 40,00 
07.08.03 m3  Retirada de rizomes                                               

 Retirada de rizoma d'Arundo donax amb retroexavadora en terreny compacte (SPT 20-50), realitza-  
 da amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Mur est.  
 1 1.382,00 0,30 414,60 
  _____________________________________________________  

 414,60 
07.08.04 m3  Transp.terres,instal.gestió rizomes,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-  

 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus terres rizomes, 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  
 1,3 1.382,00 0,30 538,98 
  _____________________________________________________  

 538,98 
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 CAPITOL 08 MOBILIARI I SENYALITZACIÓ                                         
08.01 u    Taula de fusat adaptada + 2 banquetes                             

 Taula de fusat adaptada + 2 banquetes  
  ________________________________________________  

 6,00 
08.02 u    Banc de fusta i corten                                            

 Banc de 4 taulons de fusta de pi i bancades d’acer corten. 2m  
  ________________________________________________  

 10,00 
08.03 u    Aparca bicicletes doble                                           

 Estructura de fusta de pi per aparcar dues bicicletes.  
  ________________________________________________  

 5,00 
08.04 u    Contenidor de compostatge de fusta                                

 Contenidor de 300L de capacitat per a compostatge, de fusta tractada.  
  ________________________________________________  

 4,00 
08.05 m   Tanca de fusta delimitació                                        
  _____________________________________________________  

 90,00 
08.06 u    Baül de fusta per exteriors                                       
  _____________________________________________________  

 54,00 
08.07 u    Horts elevats de fusta                                            
  _____________________________________________________  

 2,00 
08.08 u    Horts elevats fins a terra                                        
  _____________________________________________________  

 6,00 
08.09 u    Plafó amb suports de fusta                                        

 Plafó informatiu d'alumini pintat amb vinil antigraffiti i suports de fusta tractada de pi ancorats al terreny  
 amb daus de formigó enterrats no vistos. model i tipus a decidir durant la direcció d'obra.  
  ________________________________________________  

 2,00 
08.10 u    Plafó encastat                                                    

  Plafó encastat. Panell d'acer corten amb vinil amb finalitat divulgartiva, collat a l'edifici amb suports  
 metàl·lics. model i tipus a decidir durant la direcció d'obra.  
  ________________________________________________  

 1,00 
08.11 u    Edició contingut plafons                                          

 Edició, disseny i maquetació dels continguts i grafismes dels plafons  
  ________________________________________________  

 3,00 
08.12 PA  Formació d'escales amb travesses i barana de fusta                
  _____________________________________________________  

 1,00 
08.13 u    Caixa niu                                                         
  _____________________________________________________  

 5,00 
08.14 u    Hotel d'insectes                                                  
  _____________________________________________________  

 2,00 
08.15 u    Pila de còdol de riu de 10 a 20 cm                                

 Pila de còdol de riu de 10 a 20 cm per a fomentar espai per a rèptils  
  ________________________________________________  

 1,00 
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08.16 u    Fita nurmeració de parcel·les                                     

 Muntant de fusta de pi i placa amb numeració a especificar el tipus i model durant la direcció d'obra  
 Matelial 35€ i instal·lació 25€  
  ________________________________________________  

 54,00 
08.17 u    Senyalització botànica                                            

 Muntant de fusta de pi i placa amb descripcions de cada espècie o conjunt d'espècies, especificar el  
 tipus i model durant la direcció d'obra. Matelial 35€ i instal·lació 25€.  
  ________________________________________________  

 25,00 
08.18 u    Edició contingut fites nurmeració                                 
  _____________________________________________________  

 54,00 
08.19 u    Edició contingut senyalització botànica                           
  _____________________________________________________  

 25,00 
08.20 u    Unitat senyalització vertical aparcament adaptat                  
  _____________________________________________________  

 1,00 
08.21 m   Suport rect.,tub acer galv.100x50x3mm,formigonat                  

 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat  
 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
08.22 u    Placa làm.reflect.circular.D=60cm. Accés ristringit vehicle       

 Placa Senyalització vertical Accés restringit vehicles, amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,  
 circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament  
  ________________________________________________  

 1,00 
08.23 u    Placa làm.reflect.circular.D=60cm. Sentit obligatori dreta        

 Placa Senyalització vertical R-400a, Sentit obligatori a la dreta, amb làmina reflectora de nivell 1 d'in-  
 tensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament  
  ________________________________________________  

 1,00 
08.24 u    Placa làm.reflect.octogonal,D=60cm. STOP                          

 Placa Senyalització vertical R-2, STOP, amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de  
 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament  
  ________________________________________________  

 1,00 
08.25 m   Pintat faixa contínua 10cm,reflectora,màquina                     

 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura fosca per tapar línia actual i micro-  
 esferes de vidre, amb màquina autopropulsada  
  ________________________________________________  

 8,00 
08.26 m   Pintat faixa discontínua 10cm,reflectora,màquina                  

 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm, amb pintura reflectora color blanc i microes-  
 feres de vidre, amb màquina autopropulsada  
  ________________________________________________  

 8,00 
08.27 PA  Senyalització d'obres temporal                                    

 Plaques senyalització dobres temporals, amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, per a  
 senyals de trànsit  
  ________________________________________________  

 1,00 
08.28 u    Armariets interiors modulars, panell fenòlic, 2 portes 3 cos      

 Armariets interiors modulars de panell fenòlic, mòdol de tres cossos i dues portes, 6 armariets  
  ________________________________________________  

 2,00 
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08.29 u    Armariets interiors modulars, panell fenòlic, 2 portes 4 cos      

 Armariets interiors modulars de panell fenòlic, mòdol de quatre cossos i dues portes, 8 armariets  
  ________________________________________________  

 5,00 
08.30 PA  Sistema de vigilància amb càmera connectada amb les autoritats    

 Subministrament i instal·lació de sstema de vigilància amb càmera connectada amb les autoritats.  
  ________________________________________________  

 1,00 
08.31 PA  Tancament lleuger de rees i cordill, 70 m                         

 Subministrament i col·locació de tancament lleuger de rees i cordill, amb una barilla cada 2m, longitud  
 de 70m.  
  ________________________________________________  

 1,00 

 

 

 CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT                                                 
09.01 PA  Redacció del Pla de Seguretat i Salut i aplicació de les mesures  

 Redacció del Pla de Seguretat i Salut i aplicació de les mesures  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES                                                
01.01 PA  Treballs realizar cates per estudi instal·lacions preexistents    

 Treballs realizar cates per estudi instal·lacions preexistents. Inclou la realització amb mitjans mecà-  
 nics i manuals, de 6 cates que descrigui la D.F. A justificar  
 3 cates de fondària mínima de 2,50m per verificar posicionament canalització ATL  
 3 cates verificar posicionament traçat col·lector d'aigües residuals  
 1,00 447,23 447,23 
01.02 m   Enderroc de tanca existent                                        

 Enderroc de tanca, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
 2,00 4,17 8,34 
01.03 m2  Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.                        

 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió  
 425,00 1,17 497,25 
01.04 PA  Retirada residus de fibrociment, neteja general                   

 Retirada residus de fibrociment, neteja general de plàstics i residus existents. Treballs a realitzar per  
 empresa homologada, amb tots els mitjans obligatoris. Treballs a realitzar per empresa homologada.  
 1,00 4.441,30 4.441,30 
01.05 m3  Excavació rebaix capa terra veg.,m.mec.,càrr.mec.                 

 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre  
 camió  
 1.692,75 1,96 3.317,79 
01.06 m3  Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% PN                

 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una com-  
 pactació del 95% del PN  
 1.362,71 3,54 4.823,99 
01.07 m3  Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,m.mec.,càrr.mec.            

 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càr-  
 rega mecànica sobre camió.  
 105,00 6,16 646,80 
01.08 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.10  

 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera  
 per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km  
 435,04 4,64 2.018,59 
01.09 PA  Arranjament de la bassa                                           

 Arranjament de la bassa. S'inclou reposició de talussos, sanejament del perimetre. Neteja del fons.  
 Inclou la reparació de la part hidràulica. Treballs de paleteria de refer la configuració originària. aplica-  
 ció de revestiment de morter de calç a les zones perimetrals. Retirada de parts en mal estat i en dis-  
 cordància.  
 1,00 2.501,33 2.501,33 
01.10 m   Formació de mur Krainer segons detall                             

 Realització de marc de fusta viva a doble paret tipus Krainer, estructura formada per troncs longitudi-  
 nals i pins transversals de 20 cm de diàmetre (direcció longitudinal de 3 m i direcció transversal 2 m.  
 Fixat juntament amb claus de diàmetre 10 mm o grapes, ancorada la primera fila a la base amb bar-  
 res d'acer ondulat de diàmetre 12 mm per executar escollera, inserció d'estaques d'espècies arbusti-  
 ves autòctones amb capacitat de reproducció vegetativa contigua en cada estrat i / o planta arrelada,  
 omplint cada estrat amb sòl de l'excavació recollida, inclosa la col·locació de bio-rolls per als buits  
 que queden a les files amb piles transversals Les espècies vegetals es tallaran a la riba del riu i es  
 conservaran en bon estat per a la seva col·locació. Inclou l'execució in situ de la fusta mitjana en els  
 pals longitudinals abans de col·locar-los. S'executarà segons plànols, especificacions tècniques i in-  
 dicacions de la Direcció d'Obra. Fins i tot p.p. de mitjans auxiliars i mesures de seguretat. Totalment  
 acabat. Mesura de la superfície realment executada.  
 77,00 286,43 22.055,11 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES.........................................................................................  40.757,73 
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 CAPITOL 02 EDIFICI                                                           
 SUBCAPITOL 02.01 FONAMENTS                                                         
02.01.01 m2  Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió                    

 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i  
 grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió  
 18,00 12,06 217,08 
02.01.02 m3  Fonament rasa form. HA-25/F/20/IIa,50kg/m3 armadura AP            

 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa, armat amb 50 kg/m3 d'armadura AP500 S d'a-  
 cer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta  
 12,00 196,48 2.357,76 
02.01.03 u    Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter  

 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de  
 llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra  
 5,00 16,58 82,90 
02.01.04 m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                              

 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment  
 20,00 5,33 106,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.01 FONAMENTS ..............................  2.764,34 

 

 
 SUBCAPITOL 02.02 ESTRUCTURES                                                       
02.02.01 m2  Mur de bloc 20cms. armadura+paret tanc.,20cm,bloc ple formigó     

 Paret d'un full de blocs de morter de ciment amb armadura amb paret de tancament de gruix 20 cm,  
 hidrofug de 400x300x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3,  
 col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica i ar-  
 madura prefabricada, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de  
 diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret. Armat diàmetre 12 cada dos forats, reblert de  
 formigó.  
 18,00 37,27 670,86 
02.02.02 kg   Acer S275JR, galv.p/unio fusta,perfils L,LD,T,rodó,quad.,rectang  

 Elements d'unió i recolzament per a estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils lami-  
 nats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra  
 150,00 4,24 636,00 
02.02.03 m2  Sostre nerv.unidire. 25+5cm,casset.mort.ciment/,int=0,7m,15kg/m2  

 Sostre nervat unidireccional de 25+5 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una quantía de  
 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer  
 en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una  
 quantia 0,085 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot. Acabat del garatge lliscat.  
 50,00 80,77 4.038,50 
02.02.04 m2  Estructura d'entramat de fusta segons plànols                     

 Estructura d'entramat de fusta segons plànols. Fusta laminada GL24h amb muntants de 14 cm, panell  
 OSB de 20mm part exterior. Làmina de vapor interior i injecció d'aïllament. Totalment executat. In-  
 clou peces de fixació. Tauler de fusta de pi, aillament fibra de fusta i entramat lleuger, tauler de osb,  
 làmina transpirable, rastrellat de façana.  
 99,00 201,22 19.920,78 
02.02.05 m2  Coberta amb bigues de fusta i entrebigat de fusta sandvitx        

 Conjunt de partida composada per bigues de fusta laminada dimensions segons plànols, llates de fus-  
 ta de pi de 28 mm de gruix. S'inclou tota l'estructura necessaria per deixar la coberta acabada, perfils  
 necessaris. Tot completament acabat. Fusta tractada i deixada de color acabat a escollir per la pro-  
 pietat.  
   
 50,00 198,34 9.917,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.02 ESTRUCTURES ..........................  35.183,14 
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 SUBCAPITOL 02.03 COBERTA , IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS                       
02.03.01 m2  Coberta n/trans.+formac.pend.argila+morter+morter+separ.+LBM(SBS  

 Coberta no transitable, amb barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè, formació de pen-  
 dents amb argila expandida abocada en sec, capa de protecció de morter de ciment, capa de protec-  
 ció per a membranes, de morter, capa separadora, impermeabilització amb una membrana d'una là-  
 mina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina EPDM, capa separadora amb geotèxtil i acabat  
 de terrat amb capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida. acabada amb graves de canto  
 rodó.Inclou col·locció sobreeixidors inox indicats en plànols. Inclou 4cms d'aïllament XPS.  
 50,00 60,39 3.019,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.03 COBERTA , .................................  3.019,50 

 

 
 SUBCAPITOL 02.04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES                                           
02.04.01 m2  Envà interior de cartró guix 13+13+80+13+13 estructura de fusta   

 Envà en divisions interiors, format per una placa de guix de 13 mm.de gruix,clasificades A2s 1 d0  
 segons UNE,collada a cada costat d'una estructura de fusta amb montants verticals de 80 mm.i 60  
 mm.de gruix,amb una modulació de 600 mm. amb la p.p.de pasta,encintat,cargols i fixacions,banda  
 acústica sota perfils perimetrals segons Norma UNE 102040. totalment acabat a punt d'imprima-  
 ció.(en banys i safareig s'hi col·locarà placa hidrofuga)  
   
 24,90 38,44 957,16 
02.04.02 m2  Trasdossat de cartró guix 13+13+48 amb estructura de fusta        

 Trasdossat interior, format per una placa de cartró guix de 15 mm.de gruix,clasificades A2s 1 d0 se-  
 gons UNE,collada a una estructura de fusta amb montants verticals de 48 mm, amb una modulació  
 de 400 mm. amb la p.p.de pasta,encintat,cargols i fixacions,banda acústica sota perfils perimetrals  
 segons Norma UNE 102040. totalment acabat a punt d'imprimació. Inclou una manta de llana de ro-  
 ca de 50 mm.de gruix. (en banys i safareig s'hi col·locarà placa hidrofuga)  
 105,00 32,51 3.413,55 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES ....  4.370,71 

 

 
 SUBCAPITOL 02.05 REVESTIMENTS                                                      
02.05.01 m2  Revestiment de fusta amb rastrells de fusta ventilats             

 Revestiment de façana de fusta de pi carbonitzada amb rastrells de fusta ventilats, totalment executat,  
 peces de remat, tot inclòs.  
 99,00 56,83 5.626,17 
02.05.02 PA  Pintat interior modul, amb pintura transpirable                   

 Pintat interior habitatge, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora  
 i 2 capes d'acabat.  
 1,00 1.176,46 1.176,46 
02.05.03 m2  Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres porcell.premsat polit,preu alt,16  

 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat  
 polit preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2 (UNE-EN  
 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)  
 17,60 32,38 569,89 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.05 REVESTIMENTS .........................  7.372,52 
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 SUBCAPITOL 02.06 PAVIMENTS                                                         
02.06.01 m2  Paviment HA-25/P/10/I+E,acabat estampat,malla D= gris col         

 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, armat amb malla electrosoldada d'acer B500T de 15x15 cm i  
 diàmetres de les barres de 6 i 6 mm, acabat remolinat amb pols de quars, amb helicòpter, 10 cm de  
 gruix.  
 50,00 43,14 2.157,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.06 PAVIMENTS ................................  2.157,00 

 

 
 SUBCAPITOL 02.07 FUSTERIA                                                          
02.07.01 u    porta d'entrada de fusta de 2x2m.                                 

 Subministre i col·locació de porta d'entrada de fusta de 2.00x2.00m. S'inclouen ancoratges, bisagres,  
 accionaments, automatismes i tots els elements i mitjants auxiliars necessaris per deixar la partida  
 completament acabada.   
 1,00 474,92 474,92 
02.07.02 u    portes armari sistema de reg                                      

 Subministre i col·locació de porta de quatre fulles sistema de reg.revestides de la mateixa fusta que  
 el revestiment. S'inclou els bastiments i manetes. Porta amb pany i clau de seguretat. Unitat comple-  
 tament executada.  
 1,00 924,21 924,21 
02.07.03 u    Porta banys revestida de fusta                                    

 Fulla practicable revestida de fustar exterior, DM lacat blanc o similar interior, de 90 cm d'amplària i  
 de 250 cm d'alçària i marc de 9cm. S'inclou els bastiments i manetes. Unitat completament executa-  
 da.  
 2,00 286,06 572,12 
02.07.04 u    Porta exterior panelades fusta de pi i pany de clau               
 6,00 649,58 3.897,48 
02.07.05 u    Sistema tub de llum Solatube o equivalent                         

 Sistema tub de llum Solatube o equivalent.  
 5,00 478,10 2.390,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.07 FUSTERIA ...................................  8.259,23 

 

 
 SUBCAPITOL 02.08 SERRALLERIA                                                       
02.08.01 ml   Coronament acer inox coberta plana                                

 Coronament acer inox coberta plana. totalment col·locat.  
 30,00 52,26 1.567,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.08 SERRALLERIA ...........................  1.567,80 
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 SUBCAPITOL 02.09 INSTAL·LACIONS                                                    
 APARTAT 02.09.01 AIGUA                                                             
02.09.01.01 u    Escomesa aigua.                                                   

 Subministrament i instal.lació escomesa d'aigua pública per l'habitatge amb tub PE 32 mm diàmetre  
 10 Atm, dins de tub PE, des de canonada existent fins al limit de la finca, amb aixeta normalitzada  
 per la companyia amb acabament amb fitint de transició PE-FE inclós.  
 1,00 1.217,16 1.217,16 
02.09.01.02 u    Caixa per comptadors                                              

 Subministrament i instal·lació d'armari per a comptador d'aigua, de poliester reforçat amb fibra de vi-  
 dre, prensats en calent i de color gris clar o model similar, de dimensions exteriors: 0,40 m x 0,31 m  
 x 0,23 m  
 1,00 145,98 145,98 
02.09.01.03 u    Comptador d'aigua                                                 

 Comptador d'aigua. Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua de 1´´ amb vàlvules d'entra-  
 da i sortida, i  part proporcional d'accessoris necessaris.  
 1,00 655,98 655,98 
02.09.01.04 u    Instal.lació interior edifici                                     

 Instal.lació interior de fontaneria interior de ledifici. Subministrament i instal.lació de xarxa doble a l'in-  
 terior dels habitatges amb tub de PE-6 de secció adecuada de 20-16mm, un per l'aigua pública i l'al-  
 tre per l'aigua calenta sanitària, pels diferents trams, tots amb aïllament tèrmic tipus armaflex de 19  
 mm quan el seu recorregut és pel fals sostre i dins de tub coarrugat de PE en els recorreguts per  
 dins dels pannells divisoris de dependències o pel terra, inclòs accessoris, soldadures, elements de  
 subjecció, connexionat els diferents elements finals de servei, aixeta general de la vivenda, aixetes  
 de cambres humides i aixetes dels punts de consum.   
 1,00 341,95 341,95 
  _______________  

 TOTAL APARTAT 02.09.01 AIGUA ..........................................  2.361,07 

 
 APARTAT 02.09.02 SANEJAMENT I VENTILACIONS                                         
02.09.02.01 PA  Evacuació d'aigües pluvials i residuals.                          

 Evacuació d'aigües pluvials i residuals. Instal·lació general de la xarxa de recollida vertical i horit-  
 zontal separativa d'aigües pluvials i residuals de l'edifici, desde la coberta fins al punt de conexionat,  
 recorregut segons s'indica als plànols. La instal·lació es realitzará amb tub de PE serie C de Terrain  
 o similar, de 3,2mm de gruix i secció adequada segons projecte, amb sistema d'unió per adhesiu en  
 copa llisa enganxada, color gris, col·locada amb abrasaderes metàl·liques i part proporcional de bu-  
 neres en terrasses, colzes, tes, manguitos, pots sifónics, peces especials i quants elements siguin  
 necesaris per el perfecte funcionament, així com la canalització per la ventilació de la xarxa d'aigües  
 residuals. S'inclou arqueta sifònica per la sortida d'aigües residuals de 40 cm x 40 cm amb una con-  
 nexió a la fosa amb tub de PE de 125 mm de diàmetre, i arqueta sifònica per la sortida d'aigües plu-  
 vials de 40 cm x 40 cm amb una connexió a la bassa amb tub de PE de 110 mm de diàmetre.  
 1,00 1.864,51 1.864,51 
02.09.02.02 u    Ventilació banys                                                  

 Ventilació banys. Instal·lació de conducte de PE diàmetre 125mm per l'extracció dels banys des del  
 punt d'extracció fins a la coberta. Inclou extractor. S'inclouen tots aquells elements i materials neces-  
 saris per la correcte col·locació i el seu bon funcionament.   
 2,00 457,50 915,00 
02.09.02.03 u    Fosa sèptica ecòlògica totalment executada                        

 El conjunt de sistema de depuració estarà format per una reixa de desbast, una fosa sèptica.   reixa  
 de desbast fabricada de polietilè, es col·loca abans que el líquid entri a l’equip  
 de depuració. Una reixa interna d’acer inoxidable reté els elements sòlid entrin descontroladament a  
 l’equip posterior, evitant obstruccions.  
 La fosa sèptica realitzada de polietilè reciclat sense soldadures, garanteix la contenció del líquid sen-  
 se risc de filtracions. El trac bacterià  
 un procés biològic de descomposició de la matèria orgànica.  
 Esquema  
 L’equip de depuració de 2.100litres, fabricat de polietilè d’alta densit  
 per dues cambres separades, que corresponen a dues fases de depuració ( oxidació i  
 sèptica d’aïgues de 3.000 litres  
 s’escau la instal·lació d'euip depuració de 2.100litres i un filtre percolador.  
 INCLOU EXCAVACIÓ, COL·LOCACIÓ, TUBS CONNEXIONAT, TUBS DRENANT, GRA-  
 VES.  Inclou conducte de PVC fins a llera.  
 1,00 4.990,49 4.990,49 
  _______________  

 TOTAL APARTAT 02.09.02 SANEJAMENT I VENTILACIONS 7.770,00 
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 APARTAT 02.09.03 AJUDES INDUSTRIALS                                                
02.09.03.01 PA  Partida alçada d'ajudes industrials de paleta tal com formació d  

 Partida alçada d'ajudes industrials de paleta tal com formació de regates d'instal·lacions, forats, etc.  
 Inclou les ajudes i treballs de paleteria.  
 1,00 717,82 717,82 
  _______________  

 TOTAL APARTAT 02.09.03 AJUDES INDUSTRIALS ..............  717,82 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.09 INSTAL·LACIONS ......................  10.848,89 

 

 
 SUBCAPITOL 02.10 EQUIPAMENT                                                        
02.10.01 u    Lavabo                                                            

 Lavabo Roca adaptat. Totalment instal·lat.  
 2,00 71,78 143,56 
02.10.02 u    Aixeta lavab.,munt.s/taule.,esmalt.,preu sup.,desguàs 1"1/4,mani  

 Aixeta mescladora per a lavabo, TIPUS ATLAS DE ROCA O EQUIVALENT amb instal.lació  
 muntada superficialment sobre taulell, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida  
 d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets,  
   
 2,00 371,18 742,36 
02.10.03 u    Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,col.                              

 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de des-  
 càrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la  
 xarxa d'evacuació  
 2,00 212,41 424,82 
02.10.04 u    Sub. col. mirall                                                  

 Subministre i col-locació de mirall.  
 2,00 123,11 246,22 
02.10.05 u    Conjunt accessoris minus                                          

 Conjunt accessoris minus  
 1,00 492,65 492,65 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.10 EQUIPAMENT .............................  2.049,61 

 

 
 SUBCAPITOL 02.11 CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS                                
02.11.01 PA  Control de qualitat dels materials                                

 Control de qualitat dels materials. Elaboració de provetes de formigó: 1 fonaments + 1 forjat sanitari.  
 Seguiment i recopilació de certificats.  
 1,00 206,23 206,23 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.11 CONTROL DE QUALITAT DELS 
 206,23 
  ____________  

 TOTAL CAPITOL 02 EDIFICI .....................................................................................................................  77.798,97 
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 CAPITOL 03 ELECTRICITAT                                                      
03.01 PA  Instal·lació solar fotovoltaica autònoma amb bateries 3,60kW      

 Instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb connexió a xarxa de 3600 W de potència amb 8 unitats  
 de mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230  
 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb  
 connectors especials, amb una eficiència mínima del 14,1%, amb estructura de suport per a 1 mòdul  
 fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, amb inclinació de 30 o 40º, per  
 a col·locar sobre terra o coberta plana, muntat i connectat, amb equip multifunció per a instal·lació fo-  
 tovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 1500 VA de potència, monofàsic de  
 230 V d'ona sinusoïdal pura, rendiment mínim 94 %. Inclou bateries de Liti i inversors. Totalment ins-  
 tal·lat, legalització i posta en marxa  
 1,00 7.552,71 7.552,71 
03.02 PA  Instal·lació elèctrica                                            

 Instal·lació elèctrica interior de la construcció, inclou il·luminació led. Totalment executat.   
 1,00 1.625,66 1.625,66 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 03 ELECTRICITAT........................................................................................................  9.178,37 

 

 
 CAPITOL 04 SISTEMA DE REG                                                    
04.01 PA  Instal·lació de bombeig general                                   

 Instal·lació de bombeig segons documentació gràfica, inclou tots els treballs. totalment executat.  
 1,00 1.181,40 1.181,40 
04.02 PA  Canonades general i secundària                                    
 1,00 1.433,33 1.433,33 
04.03 PA  Sistema de filtració automàtica                                   
 1,00 2.179,90 2.179,90 
04.04 PA  Programador i automatismes                                        
 1,00 1.076,15 1.076,15 
04.05 PA  Materials parcel·les                                              
 1,00 6.430,45 6.430,45 
04.06 PA  Xarxa d'aixetes per a suport del reg dels horts                   
 1,00 347,40 347,40 
04.07 PA  Obra civil vinculada al sistema de reg                            
 1,00 3.860,61 3.860,61 
04.08 PA  Materials imprevistos                                             
 1,00 331,65 331,65 
04.09 PA  Muntatge sistema de reg                                           

 Muntatge del sistema de reg gota a gota a parcel·les, talusos i bandes florals  
 1,00 1.809,00 1.809,00 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 04 SISTEMA DE REG ...................................................................................................  18.649,89 
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 CAPITOL 05 SISTEMA DE CANALS                                                 
05.01 m   Formació de canal de drenatge. Canal prefabricada i graves        

 Formació de canal de drenatge. Subministre i col·locació de canal prefabrida de 40cms d'amplada,  
 reblerta de graves segons detall.  
 193,00 43,47 8.389,71 
05.02 m   Clavegueró tub PE 100,DN=350mm,                                   

 Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 300mm de diàmetre nominal, amb grau de  
 dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa  
 121,00 63,47 7.679,87 
05.03 u    Solera form.HM-20/P/20/I g=25cm,planta 2,65x2,65m                 

 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 2,65x2,65 m  
 4,00 196,96 787,84 
05.04 m   Paret pou circ.D=80cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4                

 Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades  
 amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 4,00 67,38 269,52 
05.05 u    Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 700x700m  

 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700  
 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter  
 4,00 79,23 316,92 
05.06 m3  Muret de rocalla                                                  

 Muetr de rocalla de pedra calcària, col·locació en sec.  
 2,70 1.473,09 3.977,34 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 05 SISTEMA DE CANALS............................................................................................  21.421,20 
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 CAPITOL 06 PAVIMENTS                                                         
06.01 m2  Refer subbase reciclat,estesa+picon.95%PM                         

 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95 %  
 del PM  
 190,00 3,97 754,30 
06.02 m2  base tot-u art 10cms.,estesa+picon.95%PM                          

 Subbase de tot-u artificia 15cms, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM  
 2.230,00 4,78 10.659,40 
06.03 m2  Paviment de sauló sòlid 13 cms. tot inclòs                        

 Paviment de Sauló compactat. gruix de 13 cm. Formació de paviment de terra amb molt alta estabi-  
 lització "SAULO SOLID", o equivalent, amb mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més  
 de 2,5m. d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article 5202 del plec de condicions tècniques  
 particulars d'aquest projecte i les concrecions següents:  
 - gruix de 13 cm.  
 - Àrid de préstec, tipus sauló processat, classificat i modificat a la  
 granulometria específica.  
 - 175 kg/m3 de ciment ii/a-i 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel  
 - mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una  
 barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi  
 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%.  
 Inclou part proporcional de Topografia, reperfilat mecànic, humidificat i piconat.  
 Formació de tall confrontant amb els horts.  
 Retirada i transport de residus a l'abocador i corresponents taxes.  
 2.286,00 23,32 53.309,52 
06.04 m   Separadors de fusta de secció 20x15cms autoclau                   

 Subministra i col·locació de travesses de fusta ecològica tractada per exterior, per delimitació de par-  
 cel·les, amb secció de 0,20m x 0,15m. aferrada amb barres roscades i tac químic de 20mm. total-  
 ment executatdes  
   
 792,00 26,80 21.225,60 
06.05 m   Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x4cm,col.mort.1:8  

 Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·lo-  
 cades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 46,00 9,51 437,46 
06.06 m3  Paviment form.HM-30/P/10/I+E,transp.mecànic,vibr.manual,remol.me  

 Paviment de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10  
 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4  
 kg/m2 de pols de quars de color  
 32,00 140,40 4.492,80 
06.07 PA  Condicionament i ampliació de gual d'accés                        

 Condicionament i ampliació de gual d'accés, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb  
 sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ram de paleta  
 1,00 2.307,14 2.307,14 
06.08 PA  Reposició elements carretera, possibles desperfectes              

 Reposició i subsanació dels elements carretera afectats i possibles desperfectes durant les obres, a  
 justificar  
 1,00 874,35 874,35 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 06 PAVIMENTS ............................................................................................................  94.060,57 
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 CAPITOL 07 JARDINERIA                                                        
 SUBCAPITOL 07.01 Vegetació terres i substrats                                      
07.01.01 PA  Desbrossada de terreny                                            

 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç ambcapçal de fil o disc, sense recollir  
 la brossa. Zona d'arbres fruiters.  
 3.950,00 0,26 1.027,00 
07.01.02 m3  Terres vegetals                                                   

 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, se-  
 gons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana. Zona prats de  
 dalt.  
 24,00 34,17 820,08 
07.01.03 m3  Terres vegetals per gespa                                         

 Terra vegetal de jardineria per a gespa, de textura arenosa, amb una conductivitat elèctrica menor de  
 3 dS/m, segons NTJ 07A,subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana. Zona  
 d'horts elevats.  
 20,00 36,25 725,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 07.01 Vegetació terres i substrats......  2.572,08 

 

 
 SUBCAPITOL 07.02 Vegetació arbrada                                                 
07.02.01 u    Subministrament arbres fruiters                                   

 Subministrament d'arbres fruiters de varietats locals amb contenidor de 3l.   
 20,00 12,06 241,20 
07.02.02 PA  Plantació                                                         

 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 terra de l'ex-  
 cavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg  
 20,00 4,14 82,80 
07.02.03 PA  Aspratge arbre senzill                                            

 Aspratge d'arbre senzill  
 20,00 3,02 60,40 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 07.02 Vegetació arbrada......................  384,40 

 

 
 SUBCAPITOL 07.03 Vegetació arbustiva                                               
07.03.01 u    Subministrament arbust 1                                          

 Subministrament de Pistacia lentiscus d' altura de 40 a 60 cm, en contenidor de 3l  
 185,00 3,77 697,45 
07.03.02 u    Subministrament arbust 2                                          

 Subministrament de Cornus sanginea d' altura de 40 a 60 cm, en contenidor de 3l  
 185,00 3,23 597,55 
07.03.03 u    Subministrament arbust 3                                          

 Subministrament de Cistus salvifolius en contenidor de 3 l   
 180,00 3,27 588,60 
07.03.04 u    Subministrament arbust 4                                          

 Subministrament de Genista scorpius en alvèol forestal de 200 cm3  
 100,00 0,55 55,00 
07.03.05 u    Subministrament arbust 5                                          

 Subministrament de Crataegus monogyna d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l  
 106,00 3,92 415,52 
07.03.06 u    Subministrament arbust 6                                          

 Subministrament de Myrtus communis d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l  
 180,00 3,57 642,60 



PRESSUPOST Projecte executiu de reordenació dels horts del Colomer. Sant Quirze del Vallès 

                                                                  

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

65 

 

07.03.07 u    Subministrament arbust 7                                          

 Subministrament de Lavandula stoechas en contenidor de 3 l   
 180,00 2,67 480,60 
07.03.08 u    Subministrament arbust 8                                          

 Subministrament de Salvia jamensis James Compton d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l  
 180,00 3,02 543,60 
07.03.09 u    Subministrament arbustiva 1                                       

 subministrament de juncus inflexus (AF 0,2L), per restauració talús de riera  
 50,00 2,71 135,50 
07.03.10 u    Subministrament arbustiva 2                                       

 subministrament de thypha latifolia(AF02 L), per restauració talús de riera  
 50,00 2,71 135,50 
07.03.11 u    Subministrament arbustiva 3                                       

 subministrament de mentha aquatica(AF02 L), per restauració talús de riera  
 50,00 2,71 135,50 
07.03.12 PA  Plantació arbustos                                                

 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 terra de l'ex-  
 cavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg  
 1.296,00 4,14 5.365,44 
07.03.13 PA  Plantació arbustos                                                

 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor forestal 0,2L,excavació de clot de plantació de  
 30x30x30 cm amb mitjans manuals,en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'ex-  
 cavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg  
 150,00 2,51 376,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 07.03 Vegetació arbustiva ...................  10.169,36 

 

 
 SUBCAPITOL 07.04 Vegetació canals                                                  
07.04.01 u    subministrament de juncus inflexus (AF 0,2L)                      
 245,00 2,71 663,95 
07.04.02 u    subministrament de thypha latifolia(AF02 L)                       
 245,00 2,71 663,95 
07.04.03 u    subministrament de mentha aquatica(AF02 L)                        
 245,00 2,71 663,95 
07.04.04 u    subministrament de schoenum nigrum(AF02 L)                        
 245,00 2,71 663,95 
07.04.05 PA  Plantació vegetació canals                                        

 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor forestal 0,2L,excavació de clot de plantació de  
 30x30x30 cm amb mitjans manuals,en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'ex-  
 cavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg  
 980,00 2,51 2.459,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 07.04 Vegetació canals........................  5.115,60 
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 SUBCAPITOL 07.05 Vegetació herbàcia                                                
07.05.01 m2  Vegetació herbàcia                                                

 Sembra de barreja de llavors, segons definició a memòria, per a gespa tipus rústica de baix manteni-  
 ment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un  
 pendent< 30 %, superfície > 500 m2, incloent la cobertura de la llavor ambsorra de riu rentada i el  
 corronat posterior , i la primera sega.  
 370,00 3,24 1.198,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 07.05 Vegetació herbàcia ....................  1.198,80 

 

 
 SUBCAPITOL 07.06 Transplantat d'arbres                                             
07.06.01 PA  Transplantat d'arbres                                             

 Transplantat d'arbre planifoli de màxim 10 m d'alçada amb mitjans de suport i transport. transport i  
 transplantat a punt indetermintat del municipi.  
 2,00 916,56 1.833,12 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 07.06 Transplantat d'arbres ................  1.833,12 

 

 
 SUBCAPITOL 07.07 Podes d'arbres                                                    
07.07.01 PA  Podes d'arbres                                                    

 Poda d'arbre planifoli o conífera de 15 a 20 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, aplec de la bros-  
 sa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge  
 (no meslluny de 20 km) (P - 34)  
 31,00 166,17 5.151,27 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 07.07 Podes d'arbres ...........................  5.151,27 

 

 
 SUBCAPITOL 07.08 Condicionament de terreny de talusos                              
07.08.01 m2  Anivellament terreny                                              

 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,amb mitjans manuals, per a un  
 pendent inferior al 12 %. Mur oest.  
 2.000,00 0,83 1.660,00 
07.08.02 m3  Terra vegetal                                                     

 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, se-  
 gons NTJ 07A, subministrada a granel iescampada amb retroexcavadora mitjana 7 cm de gruix.  
 Mur centre.   
 40,00 28,30 1.132,00 
07.08.03 m3  Retirada de rizomes                                               

 Retirada de rizoma d'Arundo donax amb retroexavadora en terreny compacte (SPT 20-50), realitza-  
 da amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Mur est.  
 414,60 24,12 10.000,15 
07.08.04 m3  Transp.terres,instal.gestió rizomes,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-  

 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus terres rizomes, 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  
 538,98 7,01 3.778,25 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 07.08 Condicionament de terreny de .  16.570,40 
  ____________  

 TOTAL CAPITOL 07 JARDINERIA............................................................................................................  42.995,03 



PRESSUPOST Projecte executiu de reordenació dels horts del Colomer. Sant Quirze del Vallès 

                                                                  

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

67 

 

 CAPITOL 08 MOBILIARI I SENYALITZACIÓ                                         
08.01 u    Taula de fusat adaptada + 2 banquetes                             

 Taula de fusat adaptada + 2 banquetes  
 6,00 566,32 3.397,92 
08.02 u    Banc de fusta i corten                                            

 Banc de 4 taulons de fusta de pi i bancades d’acer corten. 2m  
 10,00 311,45 3.114,50 
08.03 u    Aparca bicicletes doble                                           

 Estructura de fusta de pi per aparcar dues bicicletes.  
 5,00 132,36 661,80 
08.04 u    Contenidor de compostatge de fusta                                

 Contenidor de 300L de capacitat per a compostatge, de fusta tractada.  
 4,00 124,24 496,96 
08.05 m   Tanca de fusta delimitació                                        
 90,00 64,62 5.815,80 
08.06 u    Baül de fusta per exteriors                                       
 54,00 113,97 6.154,38 
08.07 u    Horts elevats de fusta                                            
 2,00 190,25 380,50 
08.08 u    Horts elevats fins a terra                                        
 6,00 233,86 1.403,16 
08.09 u    Plafó amb suports de fusta                                        

 Plafó informatiu d'alumini pintat amb vinil antigraffiti i suports de fusta tractada de pi ancorats al terreny  
 amb daus de formigó enterrats no vistos. model i tipus a decidir durant la direcció d'obra.  
 2,00 410,44 820,88 
08.10 u    Plafó encastat                                                    

  Plafó encastat. Panell d'acer corten amb vinil amb finalitat divulgartiva, collat a l'edifici amb suports  
 metàl·lics. model i tipus a decidir durant la direcció d'obra.  
 1,00 466,03 466,03 
08.11 u    Edició contingut plafons                                          

 Edició, disseny i maquetació dels continguts i grafismes dels plafons  
 3,00 477,38 1.432,14 
08.12 PA  Formació d'escales amb travesses i barana de fusta                
 1,00 2.533,71 2.533,71 
08.13 u    Caixa niu                                                         
 5,00 17,09 85,45 
08.14 u    Hotel d'insectes                                                  
 2,00 110,55 221,10 
08.15 u    Pila de còdol de riu de 10 a 20 cm                                

 Pila de còdol de riu de 10 a 20 cm per a fomentar espai per a rèptils  
 1,00 201,00 201,00 
08.16 u    Fita nurmeració de parcel·les                                     

 Muntant de fusta de pi i placa amb numeració a especificar el tipus i model durant la direcció d'obra  
 Matelial 35€ i instal·lació 25€  
 54,00 60,30 3.256,20 
08.17 u    Senyalització botànica                                            

 Muntant de fusta de pi i placa amb descripcions de cada espècie o conjunt d'espècies, especificar el  
 tipus i model durant la direcció d'obra. Matelial 35€ i instal·lació 25€.  
 25,00 60,30 1.507,50 
08.18 u    Edició contingut fites nurmeració                                 
 54,00 5,03 271,62 
08.19 u    Edició contingut senyalització botànica                           
 25,00 50,25 1.256,25 
08.20 u    Unitat senyalització vertical aparcament adaptat                  
 1,00 28,39 28,39 
08.21 m   Suport rect.,tub acer galv.100x50x3mm,formigonat                  

 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat  
 6,00 38,49 230,94 
08.22 u    Placa làm.reflect.circular.D=60cm. Accés ristringit vehicle       

 Placa Senyalització vertical Accés restringit vehicles, amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,  
 circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament  
 1,00 73,37 73,37 
08.23 u    Placa làm.reflect.circular.D=60cm. Sentit obligatori dreta        

 Placa Senyalització vertical R-400a, Sentit obligatori a la dreta, amb làmina reflectora de nivell 1 d'in-  
 tensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament  
 1,00 73,37 73,37 
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08.24 u    Placa làm.reflect.octogonal,D=60cm. STOP                          

 Placa Senyalització vertical R-2, STOP, amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de  
 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament  
 1,00 93,54 93,54 
08.25 m   Pintat faixa contínua 10cm,reflectora,màquina                     

 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura fosca per tapar línia actual i micro-  
 esferes de vidre, amb màquina autopropulsada  
 8,00 20,76 166,08 
08.26 m   Pintat faixa discontínua 10cm,reflectora,màquina                  

 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm, amb pintura reflectora color blanc i microes-  
 feres de vidre, amb màquina autopropulsada  
 8,00 20,59 164,72 
08.27 PA  Senyalització d'obres temporal                                    

 Plaques senyalització dobres temporals, amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, per a  
 senyals de trànsit  
 1,00 289,66 289,66 
08.28 u    Armariets interiors modulars, panell fenòlic, 2 portes 3 cos      

 Armariets interiors modulars de panell fenòlic, mòdol de tres cossos i dues portes, 6 armariets  
 2,00 478,38 956,76 
08.29 u    Armariets interiors modulars, panell fenòlic, 2 portes 4 cos      

 Armariets interiors modulars de panell fenòlic, mòdol de quatre cossos i dues portes, 8 armariets  
 5,00 627,12 3.135,60 
08.30 PA  Sistema de vigilància amb càmera connectada amb les autoritats    

 Subministrament i instal·lació de sstema de vigilància amb càmera connectada amb les autoritats.  
 1,00 462,30 462,30 
08.31 PA  Tancament lleuger de rees i cordill, 70 m                         

 Subministrament i col·locació de tancament lleuger de rees i cordill, amb una barilla cada 2m, longitud  
 de 70m.  
 1,00 301,50 301,50 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 08 MOBILIARI I SENYALITZACIÓ ...............................................................................  39.453,13 

 

 
 CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT                                                 
09.01 PA  Redacció del Pla de Seguretat i Salut i aplicació de les mesures  

 Redacció del Pla de Seguretat i Salut i aplicació de les mesures  
 1,00 4.252,66 4.252,66 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT ............................................................................................  4.252,66 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  348.567,55 
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CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES                                                
01.01 PA   Treballs realizar cates per estudi instal·lacions preexistents    
 Treballs realizar cates per estudi instal·lacions preexistents. Inclou la realització amb mitjans mecànics i manuals,  
 de 6 cates que descrigui la D.F. A justificar  
 3 cates de fondària mínima de 2,50m per verificar posicionament canalització ATL  
 Sense descomposició 445,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 2,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  447,23 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
 
01.02 m    Enderroc de tanca existent                                        
 Enderroc de tanca, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
A0140000      0,200 h    Manobre                                                          20,55 4,11 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     4,10 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,15 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,17 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
 
01.03 m2   Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.                        
 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió  
C1311120      0,020 h    Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                  58,05 1,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,16 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,17 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
 
01.04 PA   Retirada residus de fibrociment, neteja general                   
 Retirada residus de fibrociment, neteja general de plàstics i residus existents. Treballs a realitzar per empresa ho-  
A0150000      36,000 h    Manobre especialista                                             20,33 731,88 
P33           4,000 u    Saca especial de fibrociment. Tracament dels residus             920,00 3.680,00 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     731,90 7,32 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4.419,20 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 22,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.441,30 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
 
01.05 m3   Excavació rebaix capa terra veg.,m.mec.,càrr.mec.                 
 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió  
A0140000      0,010 h    Manobre                                                          20,55 0,21 
C1311120      0,030 h    Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                  58,05 1,74 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     0,20 0,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,95 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,96 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS  
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01.06 m3   Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% PN                

 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del  
 95% del PN  
A0140000      0,010 h    Manobre                                                          20,55 0,21 
C1311120      0,030 h    Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                  58,05 1,74 
C1335080      0,030 h    Corró vibratori autopropulsat,8-10t                              52,20 1,57 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     0,20 0,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,52 

 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,54 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
01.07 m3   Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,m.mec.,càrr.mec.            
 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica  
A0140000      0,030 h    Manobre                                                          20,55 0,62 
C1315010      0,130 h    Retroexcavadora petita                                           42,27 5,50 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     0,60 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,13 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,16 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS  
 
01.08 m3   Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.10  
 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càr-  
C1501800      0,120 h    Camió transp.12 t                                                38,50 4,62 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,62 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,64 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
01.09 PA   Arranjament de la bassa                                           
 Arranjament de la bassa. S'inclou reposició de talussos, sanejament del perimetre. Neteja del fons. Inclou la repara-  
 ció de la part hidràulica. Treballs de paleteria de refer la configuració originària. aplicació de revestiment de morter  
C1311120      5,000 h    Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                  58,05 290,25 
A012N000      48,000 h    Oficial 1a d'obra pública                                        23,02 1.104,96 
A0140000      24,000 h    Manobre                                                          20,55 493,20 
P49           1,000 PA   Material vari de construcció tradicional. Calç, ceràmica         584,50 584,50 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     1.598,20 15,98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.488,89 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 12,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.501,33 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS  
 
01.10 m    Formació de mur Krainer segons detall                             
 Realització de marc de fusta viva a doble paret tipus Krainer, estructura formada per troncs longitudinals i pins  
 transversals de 20 cm de diàmetre (direcció longitudinal de 3 m i direcció transversal 2 m. Fixat juntament amb  
 claus de diàmetre 10 mm o grapes, ancorada la primera fila a la base amb barres d'acer ondulat de diàmetre 12  
 mm per executar escollera, inserció d'estaques d'espècies arbustives autòctones amb capacitat de reproducció  
 vegetativa contigua en cada estrat i / o planta arrelada, omplint cada estrat amb sòl de l'excavació recollida, inclo-  
 sa la col·locació de bio-rolls per als buits que queden a les files amb piles transversals Les espècies vegetals es  
 tallaran a la riba del riu i es conservaran en bon estat per a la seva col·locació. Inclou l'execució in situ de la fusta  
 mitjana en els pals longitudinals abans de col·locar-los. S'executarà segons plànols, especificacions tècniques i in-  
 dicacions de la Direcció d'Obra. Fins i tot p.p. de mitjans auxiliars i mesures de seguretat. Totalment acabat. Mesu-  
 Sense descomposició 285,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 1,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  286,43 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS  
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CAPITOL 02 EDIFICI                                                           
SUBCAPITOL 02.01 FONAMENTS                                                         
02.01.01 m2   Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió                    
 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària mà-  
 Sense descomposició 12,00 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,06 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SIS CÈNTIMS  
 
02.01.02 m3   Fonament rasa form. HA-25/F/20/IIa,50kg/m3 armadura AP            
 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa, armat amb 50 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres  
E31522J4      1,000 m3   Formigó rasa/pou fonament,HA-25/F/20/IIa,bomba                   93,74 93,74 
E31B3000      50,000 kg   Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura                              1,38 69,00 
E31DC100      2,000 m2   Encofrat taulons rasa/pou fonament                               16,38 32,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  195,50 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  196,48 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
02.01.03 u    Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter  
 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de  
 Sense descomposició 16,50 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,58 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
02.01.04 m    Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                              
 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment  
 Sense descomposició 5,30 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,33 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS  

 
 
SUBCAPITOL 02.02 ESTRUCTURES                                                       
02.02.01 m2   Mur de bloc 20cms. armadura+paret tanc.,20cm,bloc ple formigó     
 Paret d'un full de blocs de morter de ciment amb armadura amb paret de tancament de gruix 20 cm, hidrofug de  
 400x300x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt  
 1:0,5:4 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica i armadura prefabricada, amb rodó longitudinal  
 de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret. Ar-  
E4Z21F21      1,000 m    Armadura prefab.gelos.,acer galv.,ampl.=150mm,rodó 1,55 1,55 
E618562L      1,000 m2   Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,400x200x200mm,morter ciment,I 35,53 35,53 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,08 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,27 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS  
 
02.02.02 kg   Acer S275JR, galv.p/unio fusta,perfils L,LD,T,rodó,quad.,rectang  
 Elements d'unió i recolzament per a estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats sèrie L, LD,  
A012A000      0,050 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 1,17 
A013A000      0,050 h    Ajudant fuster                                                   20,60 1,03 
B44Z5026      1,000 kg   Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb. 1,99 1,99 
A%AUX00100150 1,500 %    Medios auxiliares                                                2,20 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,22 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,24 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS  
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02.02.03 m2   Sostre nerv.unidire. 25+5cm,casset.mort.ciment/,int=0,7m,15kg/m2  

 Sostre nervat unidireccional de 25+5 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una quantía de 0,82 m2/m2 de  
 sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadu-  
 ra AP500 T en malles electrosoldades 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia 0,085 m3 de formigó HA-25/P/20/I  
 abocat amb cubilot. Acabat del garatge lliscat.  
E45A17G3      0,100 m3   Formigó p/sostre unid., HA-25/P/20/I,abocat cubilot              94,49 9,45 
E4BA3000      30,000 kg   Acer b/corrugada B 500 S p/armadura sostre unid.                 1,40 42,00 
E4BADC88      1,000 m2   Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 30x15 D:6-6 B500T 6x2,2m p/ 2,43 2,43 
E4D93EC6      0,820 m2   Alleug. p/sostre nervat amb casset.mort.ciment 60x20cm h=22cm    8,62 7,07 
E4DA1DX0      1,000 m2   Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre unid.,h<=3m,tauler,entram.des 19,42 19,42 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  80,37 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,77 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
 
02.02.04 m2   Estructura d'entramat de fusta segons plànols                     
 Estructura d'entramat de fusta segons plànols. Fusta laminada GL24h amb muntants de 14 cm, panell OSB de  
 20mm part exterior. Làmina de vapor interior i injecció d'aïllament. Totalment executat. Inclou peces de fixació.  
 Tauler de fusta de pi, aillament fibra de fusta i entramat lleuger, tauler de osb, làmina transpirable, rastrellat de faça-  
P35           1,000 m2   Estructura d'entramat de fusta segons plànols. Fusta laminada GL 112,20 112,20 
A012A000      2,000 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 46,82 
A013A000      2,000 h    Ajudant fuster                                                   20,60 41,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  200,22 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 1,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  201,22 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS UN EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS  
 
02.02.05 m2   Coberta amb bigues de fusta i entrebigat de fusta sandvitx        
 Conjunt de partida composada per bigues de fusta laminada dimensions segons plànols, llates de fusta de pi de 28  
 mm de gruix. S'inclou tota l'estructura necessaria per deixar la coberta acabada, perfils necessaris. Tot completa-  
 ment acabat. Fusta tractada i deixada de color acabat a escollir per la propietat.  
 Sense descomposició 197,35 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  198,34 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS  

 
 
SUBCAPITOL 02.03 COBERTA , IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS                       
02.03.01 m2   Coberta n/trans.+formac.pend.argila+morter+morter+separ.+LBM(SBS  
 Coberta no transitable, amb barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè, formació de pendents amb argila  
 expandida abocada en sec, capa de protecció de morter de ciment, capa de protecció per a membranes, de mor-  
 ter, capa separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb  
 làmina EPDM, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de formigó lleuger d'argila  
 expandida. acabada amb graves de canto rodó.Inclou col·locció sobreeixidors inox indicats en plànols. Inclou  
E51136M0      1,000 m2   Acabat terrat,capa prot.form.arg.exp.,g=5cm                      8,00 8,00 
E5Z15Y20      1,000 m2   Formació pendents arg.exp.350kg/m3 g=10cm                        13,13 13,13 
E71387RK      1,000 m2   Membrana PN-1,1làm.,3,8kg/m2,LBM(SBS)-40-FV-50g/m2+feltre 15,66 15,66 
E7A24A0L      1,000 m2   Aillament XPS de 4 cm de gruix                                   14,05 14,05 
E7B111A0      1,000 m2   Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 100-110g/m2,s/adh.    2,07 2,07 
E7Z26D31      1,000 m2   Capa protecció morter 1:6,g=3cm remolinat                        7,18 7,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  60,09 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,39 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS  
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SUBCAPITOL 02.04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES                                           
02.04.01 m2   Envà interior de cartró guix 13+13+80+13+13 estructura de fusta   
 Envà en divisions interiors, format per una placa de guix de 13 mm.de gruix,clasificades A2s 1 d0 segons  
 UNE,collada a cada costat d'una estructura de fusta amb montants verticals de 80 mm.i 60 mm.de gruix,amb una  
 modulació de 600 mm. amb la p.p.de pasta,encintat,cargols i fixacions,banda acústica sota perfils perimetrals se-  
 gons Norma UNE 102040. totalment acabat a punt d'imprimació.(en banys i safareig s'hi col·locarà placa hidrofuga)  
 Sense descomposició 38,25 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,44 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
02.04.02 m2   Trasdossat de cartró guix 13+13+48 amb estructura de fusta        
 Trasdossat interior, format per una placa de cartró guix de 15 mm.de gruix,clasificades A2s 1 d0 segons UNE,co-  
 llada a una estructura de fusta amb montants verticals de 48 mm, amb una modulació de 400 mm. amb la p.p.de  
 pasta,encintat,cargols i fixacions,banda acústica sota perfils perimetrals segons Norma UNE 102040. totalment  
 acabat a punt d'imprimació. Inclou una manta de llana de roca de 50 mm.de gruix. (en banys i safareig s'hi col·lo-  
 Sense descomposició 32,35 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,51 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  

 
 
SUBCAPITOL 02.05 REVESTIMENTS                                                      
 
02.05.01 m2   Revestiment de fusta amb rastrells de fusta ventilats             
 Revestiment de façana de fusta de pi carbonitzada amb rastrells de fusta ventilats, totalment executat, peces de re-  
P36           1,000 m2   Revestiment + rastrell de fusta de pi carbonitzada amb rastrells 43,35 43,35 
A012A000      0,300 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 7,02 
A013A000      0,300 h    Ajudant fuster                                                   20,60 6,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  56,55 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,83 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS  
 
02.05.02 PA   Pintat interior modul, amb pintura transpirable                   
 Pintat interior habitatge, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes  
A012D000      20,000 h    Oficial 1a pintor                                                19,07 381,40 
A013D000      20,000 h    Ajudant pintor                                                   16,93 338,60 
B89ZNE00      24,000 kg   Pintura silic.potass.,p/ext.                                     x 1,02 13,07 319,95 
B8ZAH000      6,000 kg   Imprimació neutralitz. acrílica                                  x 1,02 16,37 100,18 
B8ZAM000      2,800 kg   Imprimació fixadora acrílica                                     x 1,02 6,89 19,68 
A%AUX00100150 1,500 %    Medios auxiliares                                                720,00 10,80 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.170,61 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 5,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.176,46 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS  
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02.05.03 m2   Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres porcell.premsat polit,preu alt,16  

 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit preu alt, de  
 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada  
 CG2 (UNE-EN 13888)  
A0127000      0,300 h    Oficial 1a col.locador                                           19,07 5,72 
A0140000      0,100 h    Manobre                                                          20,55 2,06 
B05A2203      0,470 kg   Beurada p/ceràmica,CG2(UNE-EN 13888),color                       x 1,50 0,80 0,56 
B0711020      4,760 kg   Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)                               x 1,03 0,68 3,33 
B0FH7172      1,000 m2   Rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 16-25 peces/m2, x 1,10 18,40 20,24 
A%AUX00100400 4,000 %    Medis auxiliars                                                  7,80 0,31 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,22 

 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,38 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS  

 
 
SUBCAPITOL 02.06 PAVIMENTS                                                         
02.06.01 m2   Paviment HA-25/P/10/I+E,acabat estampat,malla D= gris col         
 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, armat amb malla electrosoldada d'acer B500T de 15x15 cm i diàmetres de  
E9G2468K      0,150 m3   Paviment 264,60 39,69 
E9Z4AA16      1,000 m2   Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 3,24 3,24 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,93 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,14 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  

 
 
SUBCAPITOL 02.07 FUSTERIA                                                          
02.07.01 u    porta d'entrada de fusta de 2x2m.                                 
 Subministre i col·locació de porta d'entrada de fusta de 2.00x2.00m. S'inclouen ancoratges, bisagres, acciona-  
A012A000      2,000 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 46,82 
A013A000      2,000 h    Ajudant fuster                                                   20,60 41,20 
BAQA3485      1,000 u    Fulla bat.porta revestida de fusat (similar al revestiment)      351,35 351,35 
BAZGB160      1,000 u    Ferramenta p/porta entr.preu sup.,1bat.                          30,99 30,99 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                88,00 2,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  472,56 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 2,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  474,92 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS  
 
02.07.02 u    portes armari sistema de reg                                      
 Subministre i col·locació de porta de quatre fulles sistema de reg.revestides de la mateixa fusta que el revestiment.  
A012A000      2,000 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 46,82 
A013A000      2,000 h    Ajudant fuster                                                   20,60 41,20 
P37           4,000 u    Fulla bat.porta revestida de fusat (similar al revestiment)      199,60 798,40 
BAZGB160      1,000 u    Ferramenta p/porta entr.preu sup.,1bat.                          30,99 30,99 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                88,00 2,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  919,61 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 4,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  924,21 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS  
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02.07.03 u    Porta banys revestida de fusta                                    
 Fulla practicable revestida de fustar exterior, DM lacat blanc o similar interior, de 90 cm d'amplària i de 250 cm  
A012A000      1,200 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 28,09 
A013A000      1,200 h    Ajudant fuster                                                   20,60 24,72 
P38           1,000 u    Fulla bat.porta revestida de fusat (similar al revestiment)      199,52 199,52 
BAZGB160      1,000 u    Ferramenta p/porta entr.preu sup.,1bat.                          30,99 30,99 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                52,80 1,32 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  284,64 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 1,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  286,06 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb SIS CÈNTIMS  
 
02.07.04 u    Porta exterior panelades fusta de pi i pany de clau               
A012A000      1,200 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 28,09 
A013A000      1,200 h    Ajudant fuster                                                   20,60 24,72 
P50           1,000 u    Fulla bat.porta revestida de fusat (similar al revestiment)      592,22 592,22 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                52,80 1,32 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  646,35 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 3,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  649,58 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
02.07.05 u    Sistema tub de llum Solatube o equivalent                         
 Sistema tub de llum Solatube o equivalent.  
A012A000      2,000 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 46,82 
A013A000      2,000 h    Ajudant fuster                                                   20,60 41,20 
P51           1,000 u    Solatube 350mm inclou accessoris                                 385,50 385,50 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                88,00 2,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  475,72 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 2,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  478,10 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb DEU CÈNTIMS  

 
 
SUBCAPITOL 02.08 SERRALLERIA                                                       
02.08.01 ml   Coronament acer inox coberta plana                                
 Coronament acer inox coberta plana. totalment col·locat.  
 Sense descomposició 52,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,26 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS  
 
 

SUBCAPITOL 02.09 INSTAL·LACIONS                                                    
APARTAT 02.09.01 AIGUA                                                             
02.09.01.01 u    Escomesa aigua.                                                   
 Subministrament i instal.lació escomesa d'aigua pública per l'habitatge amb tub PE 32 mm diàmetre 10 Atm, dins  
 de tub PE, des de canonada existent fins al limit de la finca, amb aixeta normalitzada per la companyia amb aca-  
 Sense descomposició 1.211,10 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 6,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.217,16 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS DISSET EUROS amb SETZE CÈNTIMS  
 
02.09.01.02 u    Caixa per comptadors                                              
 Subministrament i instal·lació d'armari per a comptador d'aigua, de poliester reforçat amb fibra de vidre, prensats en  
 Sense descomposició 145,25 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,73 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,98 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
02.09.01.03 u    Comptador d'aigua                                                 
 Comptador d'aigua. Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua de 1´´ amb vàlvules d'entrada i sortida, i   
 Sense descomposició 652,72 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 3,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  655,98 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
02.09.01.04 u    Instal.lació interior edifici                                     
 Instal.lació interior de fontaneria interior de ledifici. Subministrament i instal.lació de xarxa doble a l'interior dels habi-  
 tatges amb tub de PE-6 de secció adecuada de 20-16mm, un per l'aigua pública i l'altre per l'aigua calenta sanitària,  
 pels diferents trams, tots amb aïllament tèrmic tipus armaflex de 19 mm quan el seu recorregut és pel fals sostre i  
 dins de tub coarrugat de PE en els recorreguts per dins dels pannells divisoris de dependències o pel terra, inclòs  
 accessoris, soldadures, elements de subjecció, connexionat els diferents elements finals de servei, aixeta general  
 Sense descomposició 340,25 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 1,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  341,95 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS  

 
 
APARTAT 02.09.02 SANEJAMENT I VENTILACIONS                                         
02.09.02.01 PA   Evacuació d'aigües pluvials i residuals.                          
 Evacuació d'aigües pluvials i residuals. Instal·lació general de la xarxa de recollida vertical i horitzontal separativa  
 d'aigües pluvials i residuals de l'edifici, desde la coberta fins al punt de conexionat, recorregut segons s'indica als  
 plànols. La instal·lació es realitzará amb tub de PE serie C de Terrain o similar, de 3,2mm de gruix i secció ade-  
 quada segons projecte, amb sistema d'unió per adhesiu en copa llisa enganxada, color gris, col·locada amb abra-  
 saderes metàl·liques i part proporcional de buneres en terrasses, colzes, tes, manguitos, pots sifónics, peces es-  
 pecials i quants elements siguin necesaris per el perfecte funcionament, així com la canalització per la ventilació de  
 la xarxa d'aigües residuals. S'inclou arqueta sifònica per la sortida d'aigües residuals de 40 cm x 40 cm amb una  
 connexió a la fosa amb tub de PE de 125 mm de diàmetre, i arqueta sifònica per la sortida d'aigües pluvials de 40  
 Sense descomposició 1.855,23 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 9,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.864,51 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  
 
02.09.02.02 u    Ventilació banys                                                  
 Ventilació banys. Instal·lació de conducte de PE diàmetre 125mm per l'extracció dels banys des del punt d'extrac-  
 ció fins a la coberta. Inclou extractor. S'inclouen tots aquells elements i materials necessaris per la correcte col·lo-  
 Sense descomposició 455,22 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 2,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  457,50 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
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02.09.02.03 u    Fosa sèptica ecòlògica totalment executada                        

 El conjunt de sistema de depuració estarà format per una reixa de desbast, una fosa sèptica.   reixa de desbast fa-  
 bricada de polietilè, es col·loca abans que el líquid entri a l’equip  
 de depuració. Una reixa interna d’acer inoxidable reté els elements sòlid entrin descontroladament a l’equip poste-  
 rior, evitant obstruccions.  
 La fosa sèptica realitzada de polietilè reciclat sense soldadures, garanteix la contenció del líquid sense risc de filtra-  
 cions. El trac bacterià  
 un procés biològic de descomposició de la matèria orgànica.  
 Esquema  
 L’equip de depuració de 2.100litres, fabricat de polietilè d’alta densit  
 per dues cambres separades, que corresponen a dues fases de depuració ( oxidació i  
 sèptica d’aïgues de 3.000 litres  
 s’escau la instal·lació d'euip depuració de 2.100litres i un filtre percolador.  
 INCLOU EXCAVACIÓ, COL·LOCACIÓ, TUBS CONNEXIONAT, TUBS DRENANT, GRAVES.  Inclou conducte de  
 PVC fins a llera.  
 Sense descomposició 4.965,66 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 24,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.990,49 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS  

 
 
APARTAT 02.09.03 AJUDES INDUSTRIALS                                                
02.09.03.01 PA   Partida alçada d'ajudes industrials de paleta tal com formació d  
 Partida alçada d'ajudes industrials de paleta tal com formació de regates d'instal·lacions, forats, etc. Inclou les aju-  
 Sense descomposició 714,25 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 3,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  717,82 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS DISSET EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  

 
 
SUBCAPITOL 02.10 EQUIPAMENT                                                        
02.10.01 u    Lavabo                                                            
 Lavabo Roca adaptat. Totalment instal·lat.  
A012J000      0,400 h    Oficial 1a lampista                                              19,70 7,88 
A013J000      0,100 h    Ajudant lampista                                                 16,90 1,69 
B7J50010      0,025 dm3  Massilla p/segell.,silicona neut. monocomp.                      14,88 0,37 
BJ13B21B      1,000 u    Lavabo porcel.,senz.,ampl.45-60cm,c.blanc,preu alt,p/encastar    61,24 61,24 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                9,60 0,24 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,42 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,78 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
02.10.02 u    Aixeta lavab.,munt.s/taule.,esmalt.,preu sup.,desguàs 1"1/4,mani  
 Aixeta mescladora per a lavabo, TIPUS ATLAS DE ROCA O EQUIVALENT amb instal.lació muntada superficial-  
 ment sobre taulell, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de ma-  
 niguets,  
A012J000      0,900 h    Oficial 1a lampista                                              19,70 17,73 
A013J000      0,225 h    Ajudant lampista                                                 16,90 3,80 
BJ2313AZ      1,000 u    Aixeta lavabo,esmalt.,preu sup.,desguàs 1"1/4,maniguets          347,80 347,80 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  369,33 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 1,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  371,18 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS  
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02.10.03 u    Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,col.                              

 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i ali-  
 mentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació  
A012J000      1,250 h    Oficial 1a lampista                                              19,70 24,63 
A013J000      0,340 h    Ajudant lampista                                                 16,90 5,75 
B7J50010      0,012 dm3  Massilla p/segell.,silicona neut. monocomp.                      14,88 0,18 
BJ14BA1P      1,000 u    Inodor porcel. vitrif.,vert.,cist.,c.blanc,preu alt,p/col.sob.pa 180,03 180,03 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                30,40 0,76 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  211,35 

 Costos indirectes ...............................  0,50% 1,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  212,41 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DOTZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS  
 
02.10.04 u    Sub. col. mirall                                                  
 Subministre i col-locació de mirall.  
 Sense descomposició 122,50 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,11 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-TRES EUROS amb ONZE CÈNTIMS  
 
02.10.05 u    Conjunt accessoris minus                                          
 Conjunt accessoris minus  
 Sense descomposició 490,20 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 2,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  492,65 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  

 
 
SUBCAPITOL 02.11 CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS                                
02.11.01 PA   Control de qualitat dels materials                                
 Control de qualitat dels materials. Elaboració de provetes de formigó: 1 fonaments + 1 forjat sanitari. Seguiment i re-  
 Sense descomposició 205,20 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 1,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  206,23 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SIS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
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CAPITOL 03 ELECTRICITAT                                                      
03.01 PA   Instal·lació solar fotovoltaica autònoma amb bateries 3,60kW      
 Instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb connexió a xarxa de 3600 W de potència amb 8 unitats de mòdul foto-  
 voltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb marc d'alumini ano-  
 ditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència  
 mínima del 14,1%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils  
 d'alumini extruït, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra o coberta plana, muntat i connectat, amb  
 equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 1500 VA de po-  
 tència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal pura, rendiment mínim 94 %. Inclou bateries de Liti i inversors. Total-  
P39           8,000 ut   Panells solars Monocristalins JA Solar 455W                      218,40 1.747,20 
P40           8,000 ut   Estructura Coplanada                                             40,17 321,36 
P41           1,000 ut   Inversor multifunció 3Kw 48V                                     885,50 885,50 
P42           2,000 ut   Bateries de Liti 2,4Kwh 48V                                      1.148,05 2.296,10 
P43           1,000 ut   Generador Genergy 3Kw                                            485,97 485,97 
P44           20,000 m    Cablejat i canalitzacions corrent continua                       6,48 129,60 
P45           1,000 u    Armari per les bateries de Liti i inversor                       461,01 461,01 
P46           1,000 u    Quadres proteccions corrent contínua                             93,69 93,69 
P47           1,000 u    Quadres proteccions corrent alterna                              239,25 239,25 
P48           1,000 u    Memòria tècnica, esquemes, legalització                          150,00 150,00 
A012H000      14,000 h    Oficial 1a electricista                                          26,85 375,90 
A013H000      14,000 h    Ajudant electricista                                             23,04 322,56 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     698,50 6,99 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7.515,13 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 37,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.552,71 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  
 
03.02 PA   Instal·lació elèctrica                                            
 Instal·lació elèctrica interior de la construcció, inclou il·luminació led. Totalment executat.   
A012H000      20,000 h    Oficial 1a electricista                                          26,85 537,00 
A013H000      10,000 h    Ajudant electricista                                             23,04 230,40 
BGW24000X     1,000 u    Material elèctric i il·luminació segons plànols                  842,50 842,50 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     767,40 7,67 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.617,57 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 8,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.625,66 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
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CAPITOL 04 SISTEMA DE REG                                                    
04.01 PA   Instal·lació de bombeig general                                   
 Instal·lació de bombeig segons documentació gràfica, inclou tots els treballs. totalment executat.  
04.01.1       1,000 u    Electrobomba centrif. SE210 Trif. 230/400V                       468,00 468,00 
04.01.2       2,000 u    Llautó enllaç R.M 63-2"                                          25,44 50,88 
04.01.3       1,000 u    Vàlvula retenció RE-GE 2"                                        30,14 30,14 
04.01.4       1,000 u    Filtre vàlvula renetció 2"                                       2,76 2,76 
04.01.5       2,000 u    Enllaç R Mascle 63-2"                                            7,64 15,28 
04.01.6       1,000 u    Colze 90º igual 63                                               16,79 16,79 
04.01.7       1,000 u    Collarin toma 63-1"                                              2,10 2,10 
04.01.8       1,000 u    Racor 5 vies llautó 1" (llarg 110cm)                             9,40 9,40 
04.01.9       1,000 u    Acumulador membrana fixe PWB20H amb potes                        96,90 96,90 
04.01.10      1,000 u    Colze 90º R.Mascle 32-1"                                         2,28 2,28 
04.01.11      1,000 u    Enllaç R.Mascle 32-1"                                            1,93 1,93 
04.01.12      1,000 u    Q.E. Serie Probomba CSS-12T                                      271,00 271,00 
04.01.13      1,000 u    Manòmetre glicerina 6atm                                         8,06 8,06 
00            5,000 u    Hores operari                                                    25,00 125,00 
000           5,000 u    Hores ajudant                                                    15,00 75,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.175,52 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 5,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.181,40 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT VUITANTA-UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
 
04.02 PA   Canonades general i secundària                                    
04.02.1       150,000 m    Tub Stantubo 6atm 1" 1/2 R.100 200,00m                           2,62 393,00 
04.02.2       280,000 m    Tub Stantubo 6atm 1" 1/4 R.100 400,00m                           1,69 473,20 
04.02.3       4,000 u    Accessoris canonades (manegues, colzes...)                       120,00 480,00 
00            2,000 u    Hores operari                                                    25,00 50,00 
000           2,000 u    Hores ajudant                                                    15,00 30,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.426,20 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 7,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.433,33 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS  
 
04.03 PA   Sistema de filtració automàtica                                   
04.03.1       1,000 u    Filtre malla autom. 2" Prog. Piles                               1.802,93 1.802,93 
04.03.2       1,000 u    Accessoris de muntatge                                           60,00 60,00 
04.03.3       6,000 u    Hores operari i ajudant                                          40,00 240,00 
04.03.4       2,000 u    Manòmetre glicerina 6atm                                         8,06 16,12 
00            2,000 u    Hores operari                                                    25,00 50,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.169,05 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 10,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.179,90 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT SETANTA-NOU EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
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04.04 PA   Programador i automatismes                                        
04.04.1       4,000 u    Electrovàlvula R-216 1" 1/2 9V                                   91,03 364,12 
04.04.2       2,000 u    Electrovàlvula 2400MT 1" 9V                                      41,18 82,36 
04.04.3       1,000 u    Programador life DC 6 est. Bluetooth                             192,49 192,49 
04.04.4       2,000 u    Arqueta hercules 1220                                            44,59 89,18 
04.04.5       4,000 u    TE rosca loca 1" 1/2 PVC                                         11,60 46,40 
04.04.6       1,000 u    Machon reducido 11/2x1"                                          1,00 1,00 
04.04.7       1,000 u    TE rosca loca 1"                                                 8,54 8,54 
04.04.8       1,000 u    Codo rosca loca H/H 1"                                           2,31 2,31 
04.04.9       2,000 u    Machon reducido 11/4x1"                                          0,64 1,28 
04.04.10      4,000 u    Machon reducido 11/2x11/4                                        1,04 4,16 
04.04.11      6,000 u    Enllaç R. femella 40-1" 1/4                                      4,48 26,88 
04.04.12      6,000 u    Vàlvula bola PVC 1 1/4"                                          12,68 76,08 
04.04.13      1,000 u    Accessoris de muntatge                                           16,00 16,00 
00            4,000 u    Hores operari                                                    25,00 100,00 
000           4,000 u    Hores ajudant                                                    15,00 60,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.070,80 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 5,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.076,15 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SETANTA-SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS  
 
04.05 PA   Materials parcel·les                                              
P01           60,000 u    Collarin toma 40x3/4                                             1,04 62,40 
P02           60,000 u    Enllaç R. mascle 25-3/4"                                         1,59 95,40 
P03           120,000 u    Colze 90º R. mascle 25-3/4"                                      2,07 248,40 
P04           60,000 u    Vàlvula bola PVC 3/4"                                            8,82 529,20 
P05           60,000 u    Tap 25                                                           1,72 103,20 
P06           1.054,000 m    Tub stantubo 4 atm 3/4" R.100                                    0,59 621,86 
P07           1.400,000 u    Vàlvula 16 amb contrarosca 1.120                                 1,09 1.526,00 
P08           8.000,000 u    Tandem d16 30cm 2.1 L/H R.400                                    0,35 2.800,00 
P09           1.400,000 u    Piqueta subjecció d16                                            0,18 252,00 
00            4,000 u    Hores operari                                                    25,00 100,00 
000           4,000 u    Hores ajudant                                                    15,00 60,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6.398,46 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 31,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.430,45 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
 
04.06 PA   Xarxa d'aixetes per a suport del reg dels horts                   
P11           100,000 m    Tub stantubo 6atm 1" R.100                                       1,07 107,00 
P12           2,000 u    Colze 90º R mascle 32-1"                                         2,28 4,56 
P13           1,000 u    TE igual 32                                                      5,58 5,58 
P14           1,000 u    TE 90º deriv. F 32-1"                                            5,79 5,79 
P15           3,000 u    Machon reducido 1x3/4"                                           0,37 1,11 
P16           3,000 u    Colze aixeta 25-3/4"                                             4,21 12,63 
P17           3,000 u    Aixeta temporitz. mural                                          33,00 99,00 
P18           1,000 u    Accessoris imprevistos                                           30,00 30,00 
00            2,000 u    Hores operari                                                    25,00 50,00 
000           2,000 u    Hores ajudant                                                    15,00 30,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  345,67 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 1,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  347,40 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
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04.07 PA   Obra civil vinculada al sistema de reg                            
P19           140,000 m3   Excavació de rases per instal·lacions                            10,47 1.465,80 
P20           140,000 m3   Reblert de rases per instal·lacions                              7,74 1.083,60 
P21           8,000 u    Pericó registrable de fàbrica de maó                             127,71 1.021,68 
P22           8,000 u    Bastiment i tapa per a pericó                                    33,79 270,32 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.841,40 

 Costos indirectes ...............................  0,50% 19,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.860,61 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS  
 
04.08 PA   Materials imprevistos                                             
 Sense descomposició 330,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 1,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  331,65 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  
 
04.09 PA   Muntatge sistema de reg                                           
 Muntatge del sistema de reg gota a gota a parcel·les, talusos i bandes florals  
00            45,000 u    Hores operari                                                    25,00 1.125,00 
000           45,000 u    Hores ajudant                                                    15,00 675,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.800,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 9,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.809,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS NOU EUROS  
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CAPITOL 05 SISTEMA DE CANALS                                                 
05.01 m    Formació de canal de drenatge. Canal prefabricada i graves        
 Formació de canal de drenatge. Subministre i col·locació de canal prefabrida de 40cms d'amplada, reblerta de gra-  
A012M000      0,110 h    Oficial 1a muntador                                              23,78 2,62 
A0140000      0,220 h    Manobre                                                          20,55 4,52 
BD78C380X     1,000 m    Canal. D=400mm,cl.3,campana                                      25,22 25,22 
BFYG1DF1      1,000 u    Pp.elem.munt.,p/tub form.arm.prefab.,D=400mm,cl.3,ASTM 1,73 1,73 
B0332020      0,200 t    Grava pedra granit.,p/drens                                      x 1,01 19,94 4,03 
C1503000      0,110 h    Camió grua                                                       46,00 5,06 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     7,10 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,25 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,47 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
 
05.02 m    Clavegueró tub PE 100,DN=350mm,                                   
 Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 300mm de diàmetre nominal, amb grau de dificultat mitja  
A012M000      0,600 h    Oficial 1a muntador                                              23,78 14,27 
A013M000      0,600 h    Ajudant muntador                                                 20,44 12,26 
BD7JK300      1,050 m    Tub PE 100,DN=355mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 13244-2    x 1,02 33,94 36,35 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     26,50 0,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  63,15 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,47 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
 
05.03 u    Solera form.HM-20/P/20/I g=25cm,planta 2,65x2,65m                 
 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 2,65x2,65 m  
A012N000      1,570 h    Oficial 1a d'obra pública                                        23,02 36,14 
A0140000      1,570 h    Manobre                                                          20,55 32,26 
B064300C      1,872 m3   Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                           x 1,05 64,56 126,90 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     68,40 0,68 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  195,98 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  196,96 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-SIS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS  
 
05.04 m    Paret pou circ.D=80cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4                
 Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt  
A012N000      0,400 h    Oficial 1a d'obra pública                                        23,02 9,21 
A0140000      0,400 h    Manobre                                                          20,55 8,22 
BDD15090      1,000 m    Peça form.p/pou circ.D=80cm,pref.                                x 1,05 41,78 43,87 
C1315010      0,120 h    Retroexcavadora petita                                           42,27 5,07 
D070A8B1      0,005 m3   Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped x 1,08 92,97 0,50 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     17,40 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  67,04 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,38 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS  
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05.05 u    Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 700x700m  
 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe  
A012N000      0,450 h    Oficial 1a d'obra pública                                        23,02 10,36 
A0140000      0,450 h    Manobre                                                          20,55 9,25 
B0710150      0,006 t    Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                         x 1,05 42,96 0,27 
BDKZJLB0      1,000 u    Bastiment rect.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 70 58,76 58,76 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     19,60 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  78,84 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,23 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
 
05.06 m3   Muret de rocalla                                                  
 Muetr de rocalla de pedra calcària, col·locació en sec.  
A0122000      8,000 h    Oficial 1a paleta                                                23,02 184,16 
A0140000      8,000 h    Manobre                                                          20,55 164,40 
D0701641      0,190 m3   Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. x 1,05 67,75 13,52 
D6117801Z     1,000 m3   Pedra calc. p/maçon.                                             x 1,05 1.042,82 1.094,96 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                348,60 8,72 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.465,76 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 7,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.473,09 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb NOU CÈNTIMS  
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CAPITOL 06 PAVIMENTS                                                         
06.01 m2   Refer subbase reciclat,estesa+picon.95%PM                         
 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM  
A0140000      0,030 h    Manobre                                                          20,55 0,62 
B0111000      0,030 m3   Aigua                                                            0,91 0,03 
B037R000      0,100 m3   Tot-u art. granulats reciclats                                   16,28 1,63 
C1331100      0,010 h    Motoanivelladora petita                                          56,95 0,57 
C13350C0      0,010 h    Corró vibratori autopropulsat,12-14t                             66,20 0,66 
C1502E00      0,010 h    Camió cisterna 8m3                                               42,60 0,43 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     0,60 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,95 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,97 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS  
 
06.02 m2   base tot-u art 10cms.,estesa+picon.95%PM                          
 Subbase de tot-u artificia 15cms, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM  
A0140000      0,020 h    Manobre                                                          20,55 0,41 
B0111000      0,050 m3   Aigua                                                            0,91 0,05 
B0372000      0,100 m3   Tot-u art.                                                       x 1,15 20,48 2,36 
C1331100      0,015 h    Motoanivelladora petita                                          56,95 0,85 
C13350C0      0,010 h    Corró vibratori autopropulsat,12-14t                             66,20 0,66 
C1502E00      0,010 h    Camió cisterna 8m3                                               42,60 0,43 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     0,40 0,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,76 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,78 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
06.03 m2   Paviment de sauló sòlid 13 cms. tot inclòs                        
 Paviment de Sauló compactat. gruix de 13 cm. Formació de paviment de terra amb molt alta estabilització "SAULO  
 SOLID", o equivalent, amb mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més  
 de 2,5m. d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article 5202 del plec de condicions tècniques particulars  
 d'aquest projecte i les concrecions següents:  
 - gruix de 13 cm.  
 - Àrid de préstec, tipus sauló processat, classificat i modificat a la  
 granulometria específica.  
 - 175 kg/m3 de ciment ii/a-i 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel  
 - mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una  
 barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi  
 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%.  
 Inclou part proporcional de Topografia, reperfilat mecànic, humidificat i piconat.  
 Formació de tall confrontant amb els horts.  
 Sense descomposició 23,20 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,32 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS  
 
06.04 m    Separadors de fusta de secció 20x15cms autoclau                   
 Subministra i col·locació de travesses de fusta ecològica tractada per exterior, per delimitació de parcel·les, amb  
 secció de 0,20m x 0,15m. aferrada amb barres roscades i tac químic de 20mm. totalment executatdes  
P34           1,050 m    Separadors de fusta de secció 20x15cms autoclau                  21,21 22,27 
A012A000      0,100 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 2,34 
A013A000      0,100 h    Ajudant fuster                                                   20,60 2,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,67 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,80 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
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06.05 m    Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x4cm,col.mort.1:8  

 Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb mor-  
 ter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
A012N000      0,200 h    Oficial 1a d'obra pública                                        23,02 4,60 
A0140000      0,050 h    Manobre                                                          20,55 1,03 
B051E201      0,001 t    Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs                            x 1,02 160,16 0,16 
B97422A1      5,000 u    Peça mort.ciment blanc 20x20x4cm,p/rigo.                         0,64 3,20 
D0701461      0,006 m3   Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. x 1,05 65,25 0,41 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     5,60 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,46 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,51 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  
 
06.06 m3   Paviment form.HM-30/P/10/I+E,transp.mecànic,vibr.manual,remol.me  
 Paviment de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat  
 amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de  
A0121000      0,280 h    Oficial 1a                                                       19,07 5,34 
A0140000      0,510 h    Manobre                                                          20,55 10,48 
B064C26C      1,000 m3   Formigó HM-30/P/10/I+E,>=275kg/m3 ciment                         x 1,05 83,36 87,53 
B9GZ1200      0,019 t    Pols quars color                                                 x 1,05 1.507,65 30,08 
C1505120      0,192 h    Dúmper 1,5t,hidràulic                                            25,29 4,86 
C2003000      0,090 h    Remolinador mecànic                                              5,22 0,47 
C2005000      0,160 h    Regle vibratori                                                  4,86 0,78 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     15,80 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  139,70 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  140,40 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
 
06.07 PA   Condicionament i ampliació de gual d'accés                        
 Condicionament i ampliació de gual d'accés, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment  
A0122000      40,000 h    Oficial 1a paleta                                                23,02 920,80 
A0140000      40,000 h    Manobre                                                          20,55 822,00 
B0111000      0,010 m3   Aigua                                                            0,91 0,01 
P52           1,000 PA   Materia de gual peces formigó                                    533,50 533,50 
D0391311      0,030 m3   Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.,form.165l     x 1,02 62,80 1,92 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     1.742,80 17,43 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.295,66 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 11,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.307,14 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL TRES-CENTS SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
 
06.08 PA   Reposició elements carretera, possibles desperfectes              
 Reposició i subsanació dels elements carretera afectats i possibles desperfectes durant les obres, a justificar  
 Sense descomposició 870,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 4,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  874,35 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS  
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CAPITOL 07 JARDINERIA                                                        
SUBCAPITOL 07.01 Vegetació terres i substrats                                      
07.01.01 PA   Desbrossada de terreny                                            
 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç ambcapçal de fil o disc, sense recollir la brossa. Zo-  
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,26 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS  
 
07.01.02 m3   Terres vegetals                                                   
 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,  
 Sense descomposició 34,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,17 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
 
07.01.03 m3   Terres vegetals per gespa                                         
 Terra vegetal de jardineria per a gespa, de textura arenosa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, se-  
 Sense descomposició 36,07 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,25 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  

 
 
SUBCAPITOL 07.02 Vegetació arbrada                                                 
07.02.01 u    Subministrament arbres fruiters                                   
 Subministrament d'arbres fruiters de varietats locals amb contenidor de 3l.   
 Sense descomposició 12,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,06 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SIS CÈNTIMS  
 
07.02.02 PA   Plantació                                                         
 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 terra de l'excavació barrejada amb un  
 Sense descomposició 4,12 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,14 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
 
07.02.03 PA   Aspratge arbre senzill                                            
 Aspratge d'arbre senzill  
 Sense descomposició 3,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,02 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS  
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SUBCAPITOL 07.03 Vegetació arbustiva                                               
07.03.01 u    Subministrament arbust 1                                          
 Subministrament de Pistacia lentiscus d' altura de 40 a 60 cm, en contenidor de 3l  
 Sense descomposició 3,75 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,77 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
 
07.03.02 u    Subministrament arbust 2                                          
 Subministrament de Cornus sanginea d' altura de 40 a 60 cm, en contenidor de 3l  
 Sense descomposició 3,21 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,23 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
 
07.03.03 u    Subministrament arbust 3                                          
 Subministrament de Cistus salvifolius en contenidor de 3 l   
 Sense descomposició 3,25 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,27 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS  
 
07.03.04 u    Subministrament arbust 4                                          
 Subministrament de Genista scorpius en alvèol forestal de 200 cm3  
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,55 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
 
07.03.05 u    Subministrament arbust 5                                          
 Subministrament de Crataegus monogyna d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l  
 Sense descomposició 3,90 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,92 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS  
 
07.03.06 u    Subministrament arbust 6                                          
 Subministrament de Myrtus communis d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l  
 Sense descomposició 3,55 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,57 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS  
 
07.03.07 u    Subministrament arbust 7                                          
 Subministrament de Lavandula stoechas en contenidor de 3 l   
 Sense descomposició 2,66 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,67 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS  
 
07.03.08 u    Subministrament arbust 8                                          
 Subministrament de Salvia jamensis James Compton d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l  
 Sense descomposició 3,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,02 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS  
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07.03.09 u    Subministrament arbustiva 1                                       

 subministrament de juncus inflexus (AF 0,2L), per restauració talús de riera  
 Sense descomposició 2,70 

 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,71 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  
 
07.03.10 u    Subministrament arbustiva 2                                       
 subministrament de thypha latifolia(AF02 L), per restauració talús de riera  
 Sense descomposició 2,70 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,71 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  
 
07.03.11 u    Subministrament arbustiva 3                                       
 subministrament de mentha aquatica(AF02 L), per restauració talús de riera  
 Sense descomposició 2,70 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,71 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  
 
07.03.12 PA   Plantació arbustos                                                
 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 terra de l'excavació barrejada amb un  
 Sense descomposició 4,12 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,14 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
 
07.03.13 PA   Plantació arbustos                                                
 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor forestal 0,2L,excavació de clot de plantació de 30x30x30  
 cm amb mitjans manuals,en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un  
 Sense descomposició 2,50 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,51 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  

 
 
SUBCAPITOL 07.04 Vegetació canals                                                  
07.04.01 u    subministrament de juncus inflexus (AF 0,2L)                      
 Sense descomposició 2,70 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,71 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  
 
07.04.02 u    subministrament de thypha latifolia(AF02 L)                       
 Sense descomposició 2,70 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,71 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  
 
07.04.03 u    subministrament de mentha aquatica(AF02 L)                        
 Sense descomposició 2,70 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,71 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  
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07.04.04 u    subministrament de schoenum nigrum(AF02 L)                        
 Sense descomposició 2,70 

 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,71 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  
 
07.04.05 PA   Plantació vegetació canals                                        
 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor forestal 0,2L,excavació de clot de plantació de 30x30x30  
 cm amb mitjans manuals,en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un  
 Sense descomposició 2,50 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,51 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  

 
 
SUBCAPITOL 07.05 Vegetació herbàcia                                                
07.05.01 m2   Vegetació herbàcia                                                
 Sembra de barreja de llavors, segons definició a memòria, per a gespa tipus rústica de baix manteniment de llegu-  
 minoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent< 30 %, superfície >  
 Sense descomposició 3,22 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,24 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS  

 
 
SUBCAPITOL 07.06 Transplantat d'arbres                                             
07.06.01 PA   Transplantat d'arbres                                             
 Transplantat d'arbre planifoli de màxim 10 m d'alçada amb mitjans de suport i transport. transport i transplantat a  
 Sense descomposició 912,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 4,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  916,56 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS SETZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS  

 
 
SUBCAPITOL 07.07 Podes d'arbres                                                    
07.07.01 PA   Podes d'arbres                                                    
 Poda d'arbre planifoli o conífera de 15 a 20 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, aplec de la brossa generada i  
 càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no meslluny de 20 km) (P  
 Sense descomposició 165,34 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  166,17 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
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SUBCAPITOL 07.08 Condicionament de terreny de talusos                              
07.08.01 m2   Anivellament terreny                                              
 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,amb mitjans manuals, per a un pendent inferior  
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,83 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS  
 
07.08.02 m3   Terra vegetal                                                     
 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,  
 Sense descomposició 28,16 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,30 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
 
07.08.03 m3   Retirada de rizomes                                               
 Retirada de rizoma d'Arundo donax amb retroexavadora en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala  
 Sense descomposició 24,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,12 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS  
 
07.08.04 m3   Transp.terres,instal.gestió rizomes,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-  
 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus terres rizomes, amb camió de 7 t i temps d'espera  
C1501700      0,216 h    Camió transp.7 t                                                 32,30 6,98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,98 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,01 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb UN CÈNTIMS  
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CAPITOL 08 MOBILIARI I SENYALITZACIÓ                                         
08.01 u    Taula de fusat adaptada + 2 banquetes                             
 Taula de fusat adaptada + 2 banquetes  
P23           1,000 u    Taula de fusat adaptada + 2 banquetes                            550,30 550,30 
A012A000      0,300 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 7,02 
A013A000      0,300 h    Ajudant fuster                                                   20,60 6,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  563,50 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 2,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  566,32 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS  
 
08.02 u    Banc de fusta i corten                                            
 Banc de 4 taulons de fusta de pi i bancades d’acer corten. 2m  
P24           1,000 u    Banc de fusta i corten                                           305,50 305,50 
A012A000      0,100 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 2,34 
A013A000      0,100 h    Ajudant fuster                                                   20,60 2,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  309,90 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 1,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  311,45 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS ONZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
08.03 u    Aparca bicicletes doble                                           
 Estructura de fusta de pi per aparcar dues bicicletes.  
P25           1,000 u    Aparca bicicletes doble                                          118,50 118,50 
A012A000      0,300 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 7,02 
A013A000      0,300 h    Ajudant fuster                                                   20,60 6,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  131,70 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,36 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS  
08.04 u    Contenidor de compostatge de fusta                                
 Contenidor de 300L de capacitat per a compostatge, de fusta tractada.  
P26           1,000 u    Contenidor de compostatge de fusta                               110,42 110,42 
A012A000      0,300 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 7,02 
A013A000      0,300 h    Ajudant fuster                                                   20,60 6,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  123,62 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,24 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS  
08.05 m    Tanca de fusta delimitació                                        
P27           1,000 m    Tanca de fusta delimitació                                       55,50 55,50 
A012A000      0,200 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 4,68 
A013A000      0,200 h    Ajudant fuster                                                   20,60 4,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  64,30 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,62 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  
08.06 u    Baül de fusta per exteriors                                       
P28           1,000 u    Baül de fusta per exteriors                                      111,20 111,20 
A012A000      0,050 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 1,17 
A013A000      0,050 h    Ajudant fuster                                                   20,60 1,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  113,40 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,97 
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRETZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS  
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08.07 u    Horts elevats de fusta                                            
P29           1,000 u    Horts elevats de fusta                                           180,50 180,50 
A012A000      0,200 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 4,68 
A013A000      0,200 h    Ajudant fuster                                                   20,60 4,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  189,30 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  190,25 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
 
08.08 u    Horts elevats fins a terra                                        
P30           1,000 u    Horts elevats fins a terra                                       219,50 219,50 
A012A000      0,300 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 7,02 
A013A000      0,300 h    Ajudant fuster                                                   20,60 6,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  232,70 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 1,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  233,86 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
 
08.09 u    Plafó amb suports de fusta                                        
 Plafó informatiu d'alumini pintat amb vinil antigraffiti i suports de fusta tractada de pi ancorats al terreny amb daus de  
P31           1,000 u    Plafó amb suports de fusta                                       395,20 395,20 
A012A000      0,300 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 7,02 
A013A000      0,300 h    Ajudant fuster                                                   20,60 6,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  408,40 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 2,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  410,44 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS DEU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
08.10 u    Plafó encastat                                                    
  Plafó encastat. Panell d'acer corten amb vinil amb finalitat divulgartiva, collat a l'edifici amb suports metàl·lics. mo-  
P32           1,000 u    Plafó encastat                                                   455,00 455,00 
A0122000      0,200 h    Oficial 1a paleta                                                23,02 4,60 
A0140000      0,200 h    Manobre                                                          20,55 4,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  463,71 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 2,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  466,03 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb TRES CÈNTIMS  
 
08.11 u    Edició contingut plafons                                          
 Edició, disseny i maquetació dels continguts i grafismes dels plafons  
 Sense descomposició 475,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 2,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  477,38 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS  
 
08.12 PA   Formació d'escales amb travesses i barana de fusta                
 Sense descomposició 2.521,10 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 12,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.533,71 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  
08.13 u    Caixa niu                                                         
 Sense descomposició 17,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,09 
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NOU CÈNTIMS  
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08.14 u    Hotel d'insectes                                                  
 Sense descomposició 110,00 

 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,55 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
 
08.15 u    Pila de còdol de riu de 10 a 20 cm                                
 Pila de còdol de riu de 10 a 20 cm per a fomentar espai per a rèptils  
 Sense descomposició 200,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 1,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  201,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS UN EUROS  
 
08.16 u    Fita nurmeració de parcel·les                                     
 Muntant de fusta de pi i placa amb numeració a especificar el tipus i model durant la direcció d'obra Matelial 35€ i  
 Sense descomposició 60,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,30 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
 
08.17 u    Senyalització botànica                                            
 Muntant de fusta de pi i placa amb descripcions de cada espècie o conjunt d'espècies, especificar el tipus i model  
 Sense descomposició 60,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,30 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
 
08.18 u    Edició contingut fites nurmeració                                 
 Sense descomposició 5,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,03 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRES CÈNTIMS  
 
08.19 u    Edició contingut senyalització botànica                           
 Sense descomposició 50,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,25 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
 
08.20 u    Unitat senyalització vertical aparcament adaptat                  
 Sense descomposició 28,25 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,39 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS  
 
08.21 m    Suport rect.,tub acer galv.100x50x3mm,formigonat                  
 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat  
A0122000      0,100 h    Oficial 1a paleta                                                23,02 2,30 
A0140000      0,100 h    Manobre                                                          20,55 2,06 
BBMZ1C20      1,000 m    Suport,tub acer galv.100x50x3mm,p/senyal.vert.                   31,32 31,32 
D060M022      0,035 m3   Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32, x 1,05 70,18 2,58 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     4,40 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  38,30 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,49 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS  
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08.22 u    Placa làm.reflect.circular.D=60cm. Accés ristringit vehicle       
 Placa Senyalització vertical Accés restringit vehicles, amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60  
A0140000      0,800 h    Manobre                                                          20,55 16,44 
BBM12602      1,000 u    Placa circular,D=60cm làm.reflect.nivell 1 intens.               56,40 56,40 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     16,40 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  73,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,37 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS  
 
08.23 u    Placa làm.reflect.circular.D=60cm. Sentit obligatori dreta        
 Placa Senyalització vertical R-400a, Sentit obligatori a la dreta, amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular  
A0140000      0,800 h    Manobre                                                          20,55 16,44 
BBM12602      1,000 u    Placa circular,D=60cm làm.reflect.nivell 1 intens.               56,40 56,40 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     16,40 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  73,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,37 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS  
 
08.24 u    Placa làm.reflect.octogonal,D=60cm. STOP                          
 Placa Senyalització vertical R-2, STOP, amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de dià-  
A0140000      0,800 h    Manobre                                                          20,55 16,44 
BBM13602      1,000 u    Placa octogonal,D=60cm làm.reflect.nivell 1 intens.              76,47 76,47 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     16,40 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  93,07 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,54 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
08.25 m    Pintat faixa contínua 10cm,reflectora,màquina                     
 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura fosca per tapar línia actual i microesferes de vi-  
A0121000      0,500 h    Oficial 1a                                                       19,07 9,54 
A0140000      0,500 h    Manobre                                                          20,55 10,28 
BBA11000      0,049 kg   Pintura reflectora p/senyal.                                     x 1,02 7,78 0,39 
BBA1M000      0,025 kg   Microesferes vidre                                               x 1,02 3,77 0,10 
C1B02A00      0,004 h    Màquina p/pintar banda vial autopropulsada                       38,40 0,15 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     19,80 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,66 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,76 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
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08.26 m    Pintat faixa discontínua 10cm,reflectora,màquina                  

 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm, amb pintura reflectora color blanc i microesferes de vidre,  
 amb màquina autopropulsada  
A0121000      0,500 h    Oficial 1a                                                       19,07 9,54 
A0140000      0,500 h    Manobre                                                          20,55 10,28 
BBA11000      0,032 kg   Pintura reflectora p/senyal.                                     x 1,02 7,78 0,25 
BBA1M000      0,017 kg   Microesferes vidre                                               x 1,02 3,77 0,07 
C1B02A00      0,004 h    Màquina p/pintar banda vial autopropulsada                       38,40 0,15 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     19,80 0,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,49 

 Costos indirectes ...............................  0,50% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,59 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS  
 
08.27 PA   Senyalització d'obres temporal                                    
 Plaques senyalització dobres temporals, amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, per a senyals de  
A0140000      0,500 h    Manobre                                                          20,55 10,28 
BBM11202      4,000 u    Placa triangular làm.reflect.nivell 1 intens.                    69,46 277,84 
A%AUX001      1,000 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     10,30 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  288,22 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 1,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  289,66 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
 
08.28 u    Armariets interiors modulars, panell fenòlic, 2 portes 3 cos      
 Armariets interiors modulars de panell fenòlic, mòdol de tres cossos i dues portes, 6 armariets  
 Sense descomposició 476,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 2,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  478,38 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS  
 
08.29 u    Armariets interiors modulars, panell fenòlic, 2 portes 4 cos      
 Armariets interiors modulars de panell fenòlic, mòdol de quatre cossos i dues portes, 8 armariets  
 Sense descomposició 624,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 3,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  627,12 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS  
 
08.30 PA   Sistema de vigilància amb càmera connectada amb les autoritats    
 Subministrament i instal·lació de sstema de vigilància amb càmera connectada amb les autoritats.  
 Sense descomposició 460,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 2,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  462,30 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
 
08.31 PA   Tancament lleuger de rees i cordill, 70 m                         
 Subministrament i col·locació de tancament lleuger de rees i cordill, amb una barilla cada 2m, longitud de 70m.  
 Sense descomposició 300,00 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 1,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  301,50 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
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CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT                                                 
09.01 PA   Redacció del Pla de Seguretat i Salut i aplicació de les mesures  
 Redacció del Pla de Seguretat i Salut i aplicació de les mesures  
 Sense descomposició 4.231,50 
 Costos indirectes ...............................  0,50% 21,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.252,66 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
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1 MOVIMENT DE TERRES ......................................................................................................................................................  40.757,73 11,69 
2 EDIFICI ..................................................................................................................................................................................  77.798,97 22,32 
3 ELECTRICITAT .....................................................................................................................................................................  9.178,37 2,63 
4 SISTEMA DE REG ................................................................................................................................................................  18.649,89 5,35 
5 SISTEMA DE CANALS..........................................................................................................................................................  21.421,20 6,15 
6 PAVIMENTS ..........................................................................................................................................................................  94.060,57 26,98 
7 JARDINERIA..........................................................................................................................................................................  42.995,03 12,33 
8 MOBILIARI I SENYALITZACIÓ .............................................................................................................................................  39.453,13 11,32 
9 SEGURETAT I SALUT ..........................................................................................................................................................  4.252,66 1,22 
  ___________________ 

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 348.567,55 
 13,00 % Despeses Generals .........................  45.313,78 

 6,00 % Benefici industrial .............................  20.914,05 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 66.227,83 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  87.107,03 

  ______________________ 

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 501.902,41 

  ______________________ 

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 501.902,41 
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ANNEX VII:ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1.0 OBJECTIUS 

 
El present Estudi es regula pel Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre. 
 

Aquest estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte 
prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, i les instal·lacions preceptives d’higiene i 
benestar dels treballadors. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per portar a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, no podent al·legar desconeixement, si 
alguna disposició en vigor no quedés suficientment especificada en el present Estudi. 

 
Així mateix l'autor d'aquest Estudi, abans de l'inici de l'obra exigirà de l'Empresa Constructora la 
redacció del Pla de Seguretat i Salut per a la seva aprovació i seguiment, adaptant aquest Estudi als 
seus mitjans i mètodes d'execució. 
 

A l'obra haurà d'existir un llibre d'incidències pel seguiment i control del Pla de Seguretat. Aquest 

llibre podrà ser omplert per la Direcció Facultativa, el Constructor, el Comitè de Seguretat i Salut o 
representants dels treballadors si no existeix el dit Comitè. 
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1.1 DADES DE L'OBRA 

 
 
- Promotor: 

 
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 
Domicili: Plaça de la Vila 1. 08192  Sant Quirze del Vallès 
 
 
- Localització de l’obra: 
 

Sant Quirze del Vallès  
 
 
- Descripció de l’obra: 
 

Per l’execució dels treballs, es tancarà tot l’espai dels horts i zones de treball, deliminant l’obra. 

Aquesta no afecta als vials i parc annex.  
 
 
- Durada de l’obra: 
 
Es preveu una durada màxima de l'obra de 8 mesos.  
 

 
- Nombre d’operaris: 
 
Es preveu un nombre màxim d'operaris de 15 persones, considerant-se una simultaneïtat normal de 
12 operaris durant tot el desenvolupament de l'obra. 



estudi de seguretat i salut    PROJECTE DE REORDENACIÓ DELS HORTS DEL COLOMER 

 
 

101 

 

- SERVEIS D’URGÈNCIES: 

 
Determinada la situació de l'obra: 
 

 
Hospital més proper: 
 
-  Hospital de Terrassa 
  Crta. De Terrabonica s/n 
   
  Tel.: 93 731 00 07 

  
 
 
Altres telèfons d’interès: 
 

- Emergències: 

 
- Emergències mèdiques: 

112 

 
061 

  
- Bombers:   
                   

112 
 

- Policia Local: 
 

- Policia Nacional: 

092 
 

091 
  

- Mossos d’Esquadra: 088 
  

 
 
 

1.2 INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 
 
Abans de l'inici de qualsevol treball a la zona de l'obra, serà  necessari per part de l'Empresa 
Adjudicatària contrastar la identitat entre els plànols del projecte i els serveis afectats i/o conèixer 
exhaustivament tots aquells que no hagin pogut ser detectats pel projecte (aigua, gas, electricitat, AT 
i BT, telefonia, clavegueram, etc...) per a estar previnguts davant de qualsevol eventualitat.  
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1.3 RISCOS 

 
1.3.1 RISCOS PROFESSIONALS 
 

A l'obra: 
- Caigudes a diferent nivell 
- Caigudes de materials 
- Talls, punxades i cops amb màquines, eines i materials 
- Caigudes al mateix nivell 
- Projecció de partícules als ulls 
- Electrocucions i asfíxia 

- Atropellaments i bolcades 
- Incendis i Explosions           
- Aplecs mal condicionats 
- Falta d'il·luminació i neteja 
- Plataformes de treball mal condicionades 

- Acció mecànica del vent sobre persones, bastides o calor excessius 

- Mala conservació dels serveis higiènics 
- Mala conservació de l'aigua potable 
- Soroll excessiu de compressors, polidors etc. 
- Vertígens 
- Falta d'higiene a les peces de protecció personal. 
 
En el manteniment i reparació: 

 
- Riscos continus i permanents: els motivats per les característiques de l'edifici i el seu us (fallades en 
baranes,   ampits, etc...). 
 
- Riscos periòdics: els que apareguin en el procés de manteniment i conservació de l'edifici. 
 
- Riscos contingent: els que són conseqüència d'una reparació casual, d'un dany o una avaria. 

 
 
1.3.2 RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
 Caigudes a diferent nivell, per falta de protecció en accessos a l'obra. 
- Atropellaments 

- Caigudes d'objectes 
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1.4 PREVENCIÓ DE RISCOS 

 
1.4.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 

Protecció del cap: 
- Cascos homologats: per a totes les persones que participen a l'obra, inclosos visitants. (veure 
annex). 
- Ulleres contra impactes i antipols 
- Caretes antipols 
- Pantalla contra protecció de partícules 
- Filtres per a careta 

- Protectors auditius 
 
Protecció del cos: 
- Cinturons de seguretat, la classe dels quals s'adaptarà als riscos específics de cada treball. 
- Cinturó antivibratori 

- Granotes: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons Conveni Col·lectiu 

Provincial. 
- Vestits d'aigua. Es preveu un aplec a l'obra. 
- Davantal de cuir. 
 
Protecció extremitats superiors: 
- Guants de  goma fins, per a paletes i operaris que treballin en formigonat. 
- Guants de cuir i antitall per a maneig de materials i  objectes. 

- Guants dielèctrics per a la seva utilització en baixa tensió. 
- Equip de soldador. 
 
Protecció extremitats inferiors: 
- Botes d'aigua d'acord amb MT-27 
- Botes de seguretat classe III. 
 

 
1.4.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
Senyalització general: 
- Senyals de stop en sortides de vehicles 
- Obligatori l’ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres, careta, protectors auditius, botes i guants. 

- Risc elèctric, caiguda d'objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en moviment, 
càrregues suspeses, incendi i explosions. 
- Entrada i sortida de vehicles 
- Prohibit el pas a tothom que no sigui de l'obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar. 
- Senyal informativa de localització de farmaciola i d'extintor. 
- Cinta d'abalisament. 
 

 
1.4.3 PREVENCIÓ EN CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

 
- Per cada sistema o conjunt definit en el Projecte d'Execució: S'han de considerar les mesures que 
sobre Seguretat i Salut en el manteniment, reparació i us se li hagin d'aplicar segons la normativa. 
 
 

- Es determinaran les solucions per cada cas concret, segons  la Normativa, per fer possible l’ús, 
manteniment i reparació sense minva de la seguretat d'acord amb les característiques del sistema. 
 
 
1.4.4 PREVENCIONS PER UNITATS D'OBRA 
 

 
En obra 
 
- Protecció contra caigudes a rases o buidats 

- Accés del personal al buidat amb escales independents de l'accés de vehicles 
- Baranes de protecció 
 

Manteniment 
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- Durabilitat dels materials de fonaments i contenció: es  projectaran els dispositius necessaris per 
aquest control, com per exemple la possibilitat de detectar pèrdues de secció de les armadures per 
oxidació sobre la base a mesurar la variació de la seva resistència elèctrica en aplicar-los una 

diferència de potencial de 4,5 volts. 
- Control del segellat de juntes: Es preveurà l'accessibilitat, sense perill, de tota la longitud de les 
juntes per tal de facilitar el segellat i l'inspecció. 
- Se suposa que la seguretat del conjunt dels fonaments i sistemes de contenció es defineix 
intrínsecament a l'estudi de disseny i càlcul d'aquests, del Projecte d'Execució. 
  
Instal·lacions 

 
A l'obra: 
 
- Vàlvules antiretrocés a les mànegues. 
- Conductes de protecció i piqueta o placa de posada a terra. 

- Interruptors diferencials de 30mA per a enllumenat i 300 mA per a força. 

 
Manteniment : 
 
- Accessibilitat de les xarxes. Es preveurà a les xarxes de serveis l'accessibilitat a tots els elements de 
control i sectorització (claus de pas, quadres de protecció, etc...) sense minva de la seguretat de 
l'usuari, situant aquests mecanismes a més com a protecció en l'ús i manteniment de l'edifici.  
S'estudiarà l'accessibilitat de les conduccions per tal d'efectuar el seu manteniment i conservació. 

- Proteccions pel manteniment: Es dissenyaran els sistemes de protecció i seguretat pel manteniment 
de les xarxes, disposant proteccions als buits i ampits o ganxos pel muntatge d'una bastimentada. 
- Distàncies de respecte: S'indicaran explícitament les distàncies entre xarxes atenent les 
incompatibilitats en el recorregut d'aquestes. Veure Projecte d'Execució. 
- Sales de màquines: A les sales de màquines s'observaran les exigències de situació, independència 
estructural, superfície, volum i les necessàries característiques del tancament davant del 
manteniment normal i la possible emergència. Així mateix, és necessari atendre tant l'accessibilitat 

de les màquines o equips, la protecció i senyalització de quadres elèctrics, als òrgans mòbils i els 
espais lliures com els nivells d'il·luminació (d'ús i emergència) i la detecció d'incendis o fums. 
- En el cas concret de la instal·lació de fontaneria s'indicaran les mesures i sistemes adoptats a la 
xarxa perquè no es produeixin retorns d'aigua (Vàlvules antiretorn, aixetes homologades, distàncies 
mínimes de respecte entre entrades i sortides d'aigua, etc...). Els dipòsits hauran de ser accessibles 
mitjançant escales de potes, trapes o qualsevol altre procediment, adoptant-se les mesures de 

seguretat corresponents (baranes, ampits, etc...) s'haurà de garantir tant una correcta ventilació com 
un desguàs o sobreeixidor al dipòsit que no tingui contacte directe amb les línies d'alimentació per tal 
d'impedir el retorn i contaminació de les aigües. 
- S'explicitarà al disseny de les instal·lacions de gas més dens que l'aire la prohibició de pas i ubicació 
d'aparells a les zones situades per sota del nivell del terreny. A la instal·lació de gas s'haurà de 
preveure al disseny que l'accionament de la clau de pas de cada abonat sigui possible, amb tota 
seguretat, pel seu propietari i només pel seu propietari i només per aquest, i no per un altre abonat o 

veí diferent. Tota la xarxa de gas es situarà de manera que no estigui exposada a xocs o 
deterioraments o bé es protegirà convenientment. 

- Es dissenyaran les mesures de seguretat dels locals als quals es situen aparells de gas (ventilació, 
entrada d'aire, senyalització etc...). 
- A les instal·lacions elèctriques s'atendrà a la protecció contra incendis directes, indicant les 
distancies mínimes de protecció a les  parts actives. Es protegiran a l'usuari contra els contactes 
indirectes mitjançant separació de circuits, utilització de petites tensions de seguretat separació entre 

parts actives i masses mitjançant aïllaments, connexions equipotencials, etc... Es tindran en compte 
els volums de prohibició i protecció per l'instal·lació. Es dissenyaran arquetes registrables pel control 
posada a terra de l'edifici. 
- A les instal·lacions de sanejament s'establirà el control higiènic necessari per impedir el pas de 
males olors a l'interior de l'edifici, col·locant tanques hidràuliques (sifons) amb una convenient altura 
de la columna d'aigua. Així mateix, és important facilitar la comunicació amb l'exterior de la xarxa 

per evitar la destrucció de les tanques hidràuliques en el normal funcionament de la instal·lació.  
La neteja de les conduccions requerirà la possibilitat de la seva inspecció interior especialment en els 
punts crítics (canvis de direcció, derivacions, connexió amb la xarxa exterior, etc...). S'estudiarà la 
previsió de retirada de possibles aigües de cota inferior a la d'evacuació, provinents d'inundacions o 

entrades casuals d'aigua. En el seu cas es dissenyarà la forma, ubicació i equipament dels pous de 
recollida d'aigües residuals, així com la seva accessibilitat per la neteja i el manteniment. 
- A les instal·lacions de ventilació i extracció de gasos i fums se n'estudiarà la sortida perquè no 

provoquin molèsties i falta d'higiene. A més, les xemeneies es dissenyaran de manera que 
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estructuralment no siguin font de perill davant de l'acció del vent i es dissenyarà un sistema d'accés 

pel seu manteniment. 
- A les instal·lacions de control del clima es consideraran els paràmetres de confort ambiental tant a 
l'hivern com a l'estiu ( temperatures, humitat relativa, etc...), la ventilació segons el número 

d'ocupants o el tipus d'us, els límits de velocitat de l'aire, els nivells màxims de pressió sonora, les 
vibracions de la instal·lació, la contaminació atmosfèrica i el tractament dels productes de la 
combustió. Es tindrà molt en compte el tipus i situació del traçat de la xarxa i els elements 
intercanviadors, així com les temperatures superficials en previsió de cremades, possibles humitats 
per condensació i sorolls. Als dipòsits de combustible serà necessari determinar tant el seu tipus i 
situació com definir clarament el seu accés i inspecció. Així mateix guardaran les distàncies mínimes 
de seguretat dictades per la normativa vigent. 

- A les instal·lacions d'aparells elevadors es tindran en compte les següents conceptes: Al recinte, les 
característiques de la tanca i les obertures per la ventilació, inspecció, conservació i socors; el seu 
comportament en cas d'incendi, els recorreguts de seguretat i les característiques del fossat. A les 
cambres de màquines i de politges, s'indicaran les característiques constructives del terra, parets i 
sostre, els accessos i obertures pel personal i materials, la il·luminació i insonorització de la sala de 

màquines. A les portes d'accés i cabines d'ascensor s'expressaran les característiques constructives, 

la seva resistència a foc, il·luminació i senyalització d'estacionament. 
 
 
1.4.5 PREVENCIÓ DE RISCOS A TERCERS 
 
- S'encerclaran els àmbits de l'obra que donen a zones públiques, fins i tot portes d'accés de personal 
i vehicles. 

         
 
1.4.6 SEGURETAT 
 
A l'obra : 
 
- S'utilitzaran extintors portàtils 

 
 
- Els aspectes que cal considerar respecte a la protecció davant el robatori són : 
 
1. Accessibilitat: S'estudiaran, tant les vies d'accés normals com les especials (des de terrats, a 
través de garatges, buits de façana, etc..) preveient els sistemes de control de pas necessaris en 

cada cas.(Tanques, claus, reixes, etc..) 
2. Instal·lacions: En el cas que correspongui, s'expressaran els sistemes de protecció contra robatori 
adoptats (perifèria, volumètrica, d'objectes) així com els sistemes d'alarma. Veure projecte 
d'Execució. 
 
 
- Els aspectes a considerar respecte a la protecció davant del llamp són : 

 
1. Instal·lació: Es justificarà el seu us en edificis alts, en aquells que continguin substàncies tòxiques, 

explosives, radioactives, o  fàcilment inflamables i en tots aquells d'alt índex de risc. Segons dicti la 
Normativa corresponent. 
2. Precaucions: Es preveurà la connexió a la xarxa conductora de posada a terra dels canalons i 
masses metàl·liques exposades a la descàrrega elèctrica. 
 

 
1.4.7 FORMACIÓ 
 
- S'impartirà formació en matèria de seguretat i Salut al personal de l'obra. 
 
 

1.4.8 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 
- Farmaciola: Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat a l'Ordenança General de 
Seguretat i Salut en el Treball. 

- Assistència en accidents : 
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres  Mèdics (serveis propis, Mútues, 
Ambulatoris, etc...). on traslladar als accidentats. Existirà a l'obra i en lloc visible una llista amb 
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telèfons i direccions dels Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis...etc. per garantir un 

ràpid transport als Centres Assistencials. 
- Reconeixements Mèdics: 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ i que 

serà repetit en el període d'un any. 
 
 
Vic, a 30 de gener de 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 

Manel Alemany Colomer – Arquitecte tècnic 
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2. PLEC DE CONDICIONS 

 
 
2.1 LEGISLACIÓ VIGENT 

 
Es recollirà tota la reglamentació vigent i de forma general:  Ordenança de Treball Seguretat i Salut 
per tot el personal d'execució del manteniment i reforma. 
 
Reglamentació sobre senyalització i mitjans de protecció personal i col·lectiva. 
 
Ordenances Municipals. 

 
Normativa sobre Seguretat i Salut continguda en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura" ordre del Ministeri de la Vivenda (4 de juny de 1973) B.O.E 13 a 16, 18 a 
23 i 25 i 26 de juny de 1973. 
 

2.1.1 SISTEMES CONSTRUCTIUS 

 
-NBE-AE-88 Accions a l'edificació. R.D. 1370/88 (B.O.E. 17/11/88). 
-PDS-1-74 Norma sismoresistent  
D.3209/74 ( B.O.E  21/11/74) 
-EH-91 Instrucció pel projecte i l'execució d'obres de formigó en massa o armat. R.D. 1039/91 
(B.O.E. 3/7/91). 
-EF-88 Instrucció pel projecte i l'execució d'obres de formigó pretensat 

R.D 1789/80 ( B.O.E.8/9/80 ) 
Modificació ( B.O.E 12/2/86 ) 
Correcció d'errors ( B.O.E. 6/3/86 ) 
Derogació de l'article 58 pel E.F 88 ( B.O.E. 29/7/88 ) 
-NBE-FL-90 Murs resistents de fàbrica de maó. R.D. 1723/90 (B.O.E. 4/1/91). 
-NBE-QB-90 Cobertes amb materials bituminosos. R.D. 1572/76 (B.O.E. 7/12/90). 
-NBE-MV-102-75 Acer laminat per a estructures d'edificació. R.D. 2899/76 (B.O.E. 14/12/76). 

-NBE-MV-103-73 Càlcul de les estructures d'acer laminat en edificació. D. 1335/73 (B.O.E. 27/6/73) 
-MV-105-67 Reblons d'acer 
D.  658/69 ( B.O.E 25/8/67 ) 
-MV-106.68 Cargols ordinaris, calibrats, femelles i volanderes d'acer per estructures d'acer laminat. 
D. 658/69 (B.O.E.22/4/69) 
-MV-107-68 Cargols d'alta resistència i les seves femelles i volanderes. D. 658/69 /B.O.E. 22/4/69) 

-NBE-MV-108-76 Perfils buits d'acer per estructures. R.D. 3253/76 (B.O.E. 1/2/77) 
-NBE-MV-109-79 Perfils conformats d'acer per estructures d'edificació. R.D. 3180/79 (B.O.E.  1/4/80) 
-NBE-MV-111-80 Plaques i plafons de xapa conformada d'acer per la construcció 
 
Normes per a la redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació. D. 462/71 (B.O.E. 24/3/71) 
Plec gral. de condicions tècniques. Direcció gral. d'arquitectura. O. 4/6/73 (B.O.E. 13 a 16, 18 a 23 i 
25 i 26/6/73). 

 
-UC-85 Recomanacions sobre l'ús de cendres volants al formigó.  O. 12/4/85 (D.O.G. 3/5/85) 

-RL-88 Plec general de condicions per la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció. O. 
27/7/88 (B.O.E. 3/8/88) 
-RC-88 Plec de prescripcions tècniques generals per la recepció de ciments. R.D. 1312/88 (B.O.E.  
4/11/88). Correcció d'errors (B.O.E. 24/11/88). 
-Obligatorietat d'homologació dels ciments per a la fabricació de formigons i morters per tot tipus 

d'obres i productes prefabricats.R.D. 1313/88 (B.O.E.  4/11/88). 
-RY-85 Plec gral. de condicions per a la recepció de guixos i escaioles a les obres de construcció. O.  
31/5/85 (B.O.E. 10/6/85) 
-Guixos i escaioles. Homologació obligatòria per la construcció i especificacions tècniques de 
prefabricats i productes afins i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia.R.D. 1312/86 
(B.O.E. 1/7/86). Correcció d'errors (B.O.E. 7/10/86). 

-Control de qualitat a l'edificació. D. 375/88 (D.O.G.  28/12/88). Correcció d'errors (D.O.G. 13/1/89). 
Desplegament (D.O.G. 24/2/89, 11/10/89). 
 
2.1.2 CONDICIONS 

 
-NBE-CT-79 Condicions tèrmiques als edificis. R.D.  2429/79 (B.O.E. 22/10/79). 
-NRE-AT-87 Norma reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic.  D.24/87 i O. 27/4/87 (B.O.E.  

27/4/87).  
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-NBE-CA-88 Condicions acústiques als edificis. O.29/9/88 (B.O.E. 8/10/88). 

-NBE-CPI-91 Condicions de protecció contra incendis als edificis.   R.D. 279/91 (B.O.E. 8/3/91). 
-Prohibició de parallamps radioactius. R.D. 1428/86 (B.O.E. 11/7/86).  Modificacions 
(B.O.E.11/7/87). 

-Supressió de barreres arquitectòniques. D. 100/84 (D.O.G. 10/4/84).  
-Itinerari practicable en edificis d'habitatges. 
D.O.G 30/4/85 
Modificació D.O.G. 23/12/85 
-Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  Llei 20/1991 del 
Departament de Benestar Social, 25/11/91 (D.O.G. 4/12/91). 
 

2.1.3 INSTAL·LACIONS 
 
Especificacions tècniques de caràcter general de les companyies subministradores. 
 
Fontaneria, Calefacció, Climatització, aparells de pressió 

 

Normes bàsiques per les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua.  O.9/12/75 (B.O.E. 
13/1/76). 
Correcció d'errors (B.O.E. 12/2/76). 
-Diàmetres i gruixos mínims de tubs de coure per instal·lacions interiors de subministrament d'aigua. 
Res.14/2/80 (B.O.E. 7/3/80). 
-Comptadors d'aigua freda. O.28/12/88 (B.O.E. 6/3/89) 
-Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveïment d'aigua. O.28/7/74 (B.O.E. 

 2/10/74). Correcció d'errors (B.O.E. 30/10/74). 
-Reglament d'instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. Instruccions 
tècniques complementàries. R.D. 1618/80 (B.O.E. 6/8/80). Modificació (B.O.E.  12/11/82). 
-Reglament d'aparells de pressió. Instruccions tècniques complementàries.  R.D. 1244/79 (B.O.E. 
29/5/79). Correcció d'errors (B.O.E. 28/6/79).  Modificació (B.O.E. 12/3/82). 
-Combustibles 
-Normes bàsiques per instal·lacions de subministrament de gas en edificis habitats. O.29/3/74 

(B.O.E. 30/3/74) Correcció d'errors (B.O.E. 11 i 12/4/74). 
-Reglament d'aparells que utilitzen combustibles gasosos. Instruccions tècniques complementàries. 
R.D. 494/88 (B.OE. 25/5/88). Correcció d'errors (B.O.E. 21/7/88) 
-Reglament per a la utilització de productes petrolífers en calefacció i altres usos no industrials. 
Instrucció tècnica complementària.O. 21/6/68 (B.O.E. 3/7/68) 
Correcció d'errors (B.O.E. 23/7/68) 

Modificació (B.O.E. 22/10/69) 
Correcció d'errors (B.O.E. 14/11/69) 
-Reglament general del servei públic de gasos combustibles. O. 2913/73 (B.O.E. 
21/11/73),Modificació (B.O.E. 21/5/75; 20/2/84). 
-Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles. O.29/1/86 (B.O.E. 22/2/86). Correcció d'errors (B.O.E. 26/4/86) 
-Reglament de xarxes i connexions de combustibles gasosos. Instruccions MIG O.18/11/74 (B.O.E. 

6/12/74). Modificacions (B.O.E. 8/11/83; 23/7/84)  Correcció d'errors (B.O.E. 23/7/84) 
 

Electricitat 
 
-Reglament electrotècnic per baixa tensió. Instruccions tècniques complementaries MIE.BT D. 
2413/73 (B.O.E. 9/10/73). Modificació (B.O.E. 12/12/85) 
-Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a les centrals elèctriques i centres de 

transformació. Instruccions tècniques complementàries MIE.RAT R.D. 3275/82 (B.O.E. 1/12/82). 
Correcció d'errors (B.O.E. 18/1/83). 
-Normes sobre connexions elèctriques. R.D. 2949/82 (B.O.E. 12/11/82). Correcció d'errors (B.O.E. 
4/12/82; 29/12/82; 21/2/83) 
-Reglament de comptadors d'us corrent. Classe 2. R.D. 875/84 (B.O.E. 12/5/84). Correcció d'errors 
(B.O.E. 22/10/84) 

-Normes particulars. Instal·lacions d'enllaç. Resolució Dep. Indústria 24/2/83 (D.O.G. 6/7/83) 
-Comunicacions 
-Instal·lació d'antenes receptores a l'exterior d'immobles.D. 18/10/57 (B.O.E. 18/11/57) 
-Televisió- radiodifusió. Antenes col·lectives. Llei 49/66 (B.O.E. 27/7/66). 

-Normes per a la instal·lació d'antenes col·lectives. O.23/1/67 (B.O.E. 2/3/67) 
Modificació (B.O.E. 10/4/82) 
-Canalitzacions de telefonia i altres serveis per cable als edificis de nova construcció. D. 274/91 

(D.O.G. 27/12/91) 
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-NRE-CXT-91 Canalitzacions per la xarxa de telefonia i altres serveis per cable als edificis de nova 

construcció. O. 12/11/91 (D.O.G. 8/1/92) 
 
2.1.4 SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

 
Normes per il·luminació de centres de treball. O. 26/8/40 (B.O.E. 29/8/40). 
 
Bastides. 
 
Reglament general sobre seguretat i higiene en el treball (capítol VII) O. 31/1/40 (B.O.E. 3/2/40) 
 

Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. O. 9/3/71 (B.O.E. 16 i 17/3/71). Correcció 
d'errors (B.O.E. 6/4/71) 
 
Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció. O.20/5/52 (B.O.E. 14 
i 15/3/71). Modificació (B.O.E. 21/12/53). Complement (B.O.E. 1/10/66) 

 

Ordenança de treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica (capítol XVI). O.28/8/70 
(B.O.E. 5, 7, 8 i 9/9/70). Correcció d'errors (B.O.E. 17/10/70). Interpretació d'articles (B.O.E. 
28/11/70 i 5/12/70). 
 
Obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el treball als projectes d'edificació i 
obres públiques. R.D. 1627/1997 (B.O.E. 256/97). Model de llibre d'incidències (B.O.E. 13710/86). 
Correcció d'errors (B.O.E. 31/10/86). 
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2.2 NORMES DE PREVENCIÓ 

 
2.2.1 NORMES CONTRA RISCOS DE CARÀCTER GENERAL. 
 

Es controlarà el recorregut de la grua en tots els seus moviments, assegurant-se el gruísta de que no 
hi ha personal a la zona sobre la que ha de passar la càrrega estudiant prèviament aquests 
moviments i recorreguts per evitar que passin les càrregues sobre el personal que circula per 
l'exterior o el que està treballant. En qualsevol cas s'utilitzarà únicament ganxo de seguretat; es 
repassaran els elements de tracció i elevació, així com frens, i altres mecanismes de domini de la 
grua amb freqüència i periodicitat suficients; es comprovarà en cada càrrega l'estat de les "mesillas, 
pasteres, eslingas" i la situació de la càrrega. 

 
En càrregues especials es senyalitzarà i/o es deixarà lliure el recorregut durant el temps que duri. Es 
tindrà en compte que les grues no escombrin els blocs veïns, així com les instal·lacions. 
Els camins o itineraris, tant pel personal com pels vehicles es mantindran lliures de materials o 
objectes que puguin obligar a una forçada falsa maniobra; punxades o relliscades. Aquestes mateixes 

condicions han de reunir les escales o rampes per accessos verticals, que a més estaran dotades de 

baranes que permetin agafar-s'hi, mantenint-les netes. 
Els camins o itineraris, que obligadament passin per sota d'arees de treball o càrrega, es cobriran 
amb sostre suficientment resistent. 
 
Els mitjans d'elevació: Ascensors i muntacàrregues de qualsevol classe, tindran clarament definit el 
seu us indegut. 
Es coordinaran les diverses subcontrates per evitar riscos per encavalcaments de treball. 

S'evitarà, sempre que sigui possible, el treball simultani en nivells sobreposats: altrament es 
protegirà mitjançant xarxes viseres, etc., els treballadors situats en nivells inferiors. 
Prèviament a realitzar qualsevol excavació s'informarà de les possibles conduccions elèctriques o de 
qualsevol altra mena i es requerirà un plànol detallat d'elles. 
 
Independentment de la tensió de la línia es mantindrà la distància de seguretat de 5m. 
En cas de fort vent es suspendran els treballs en bastides i grues. 

 
En cas d'encendre foc dins dels recintes de treballs es tindrà especial cura confiant-los en recipients 
adequats. 
Els riscos elèctrics s'evitaran amb la utilització de quadres  mànegues, fusibles a les seves 
corresponents posades a terra; que se revisaran periòdicament. 
Pels treballs en hores de poca visibilitat estaran previstos focus per a il·luminació local de l'àrea de 

treball la instal·lació dels quals tindrà en compte que siguin inaccessibles a contactes de les persones 
o màquines. 
 
Es vigilarà la conservació dels serveis higiènics i de l'aigua potable.  
En la selecció del personal que treballi en altura es tindrà en compte la possible propensió a 
vertígens. 
Es prohibeixen les begudes alcohòliques, en tot el recinte de l'obra. 

 
2.2.2 NORMES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

 
Totes les peces de protecció de personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període 
de vida útil, rebutjant-se al seu terme. 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada 
peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la duració prevista o data de lliurament. 

Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual 
va ser concebut (per  exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 
 
Aquelles peces de vestir que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades a l'acte. 
L'ús d'una peça de vestir o equip de protecció mai representarà un risc per sí mateix. 

 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes de Homologació del Ministeri del Treball 
(O.M 17-5-74) ( B.O.E. 29-5074 ), sempre que existeixi en el mercat. 
En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les seves 

respectives prestacions. 
 
2.2.3 INCENDIS 

 



estudi de seguretat i salut    PROJECTE DE REORDENACIÓ DELS HORTS DEL COLOMER 

 
 

112 

 

En una obra de rehabilitació o construcció son grans les possibilitats d'incendis, i sobre tot de greus 

conseqüències,  perquè en la majoria dels casos falten a peu d'obra els equips per combatre'l. 
La prevenció de materials combustibles, el poc control de les fonts de calor, i amb molta freqüència el 
desordre i la falta de neteja augmenten les possibilitats d'incendi. 

Hi ha certes zones de qualsevol obra en les quals existeix sempre perill d'incendi, d'una banda 
emmagatzemat de fustes, de fibres artificials (xarxes) de productes impermeabilitzants, etc, d'una 
altra les mateixes edificacions auxiliars, oficines, magatzems, etc. També als llocs de les obres on 
s'utilitzin soldadures elèctriques o oxiacetilènica. 
Especial atenció mereix el petit magatzem de combustible, que sempre ha d'estar situat lluny de 
qualsevol barraca, aplec, o lloc de pas obligat. 
 

Prevenció d'incendis 
 
La causa més freqüent d'incendi es la corrent elèctrica. Un dels efectes típics de la electricitat és la 
seva possibilitat de produir calor. El calor generada pot provocar incendis i o fins i tot, si el foc o 
guspires produïts tenen lloc en una atmosfera inflamable o explosiva, pot ser la causa d'explosions. 

Les causes que poden originar incendis a partir de l'electricitat les podem classificar de la següent 

manera: 
 
Sobrecàrregues: 
Tots els aparells i instal·lacions estan dimensionats per suportar la intensitat nominal, no obstant, 
això es poden produir escalfaments excessius i per tant incendis, si no existeixen les proteccions 
adequades o aquestes han estat manipulades de forma indeguda. 
 

Defectes d'instal·lació. 
 
Comprenen les fuites de corrent i els contactes defectuosos. 
Normes sobre instal·lació d'extintors. 
Els extintors es col·locaran en lloc visible en tot moment i de fàcil accés. 
No es dipositaran materials a la vora dels extintors de manera que s'amaguin els aparells i 
impedeixin l'accés a aquests. 

Els extintors normals es col·locaran sobre murs o columnes, penjats dels seus respectius suports, de 
manera que una vegada disposats damunt seu, la part inferior dels extintors quedi, com a màxim, a 
120-140 cm. del terra. 
 
La senyalització dels extintors es farà de manera visible, pintant a la paret, a la vertical de 
l'emplaçament, un cercle vermell amb una fletxa en el sentit on es trobi l'extintor. Sobre el disc hi 

haurà pintat, en blanc, la paraula EXTINTOR. Si no és possible pintar-ho sobre la paret, s'hi col·locarà 
un disc de xapa. 
S'instruirà el personal en el maneig dels extintors. 
S'instal·larà un extintor de 5 Kg. de càrrega a cada local, magatzem, oficines, etc., d'una superfície 
de 125 m2 o fracció. 
S'instal·laran extintors mòbils a cada planta de l'edificació. Els extintors seran preferentment de pols 
seca. 

 
2.2.4 BASTIDES, BARANES I PLATAFORMES DE TREBALL 

 
Riscos més freqüents: 
 
Caiguda de persones 
Cops i caigudes de materials 

Afeccions oculars per partícules 
 
Proteccions col·lectives: 
 
Ordre i neteja de l'àrea de treball 
Selecció del material a col·locar. 

Inspecció dels punts de suport i amarratge 
Previsió de l'ordre de muntatge 
 
Normes d'actuació durant els treballs: 

 
Es mantindrà net i es comprovarà la resistència del terra en el qual s'han de recolzar, evitant humitat 
excessiva que pugui estovar o descalçar el punt de suport, formant recs que desviïn l'aigua si fos 

necessari. 
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S'apilaran amb ordre els elements que han de constituir la bastida, escollint els més adequats per a 

cada part segons el seu treball de resistència i rebutjant els que per la seva forma o qualitat no 
ofereixin garantia per: estellat, despintat, oxidat, desgast, abonyegat, etc. 
Es col·locaran elements verticals sobre sabates degudament falcades que n'evitin l'encast o 

lliscament. 
Es travaran els peus drets, després d'anivellats per conservar el seu plom, abans de subjectar els 
ponts. 
Es disposaran els accessos, baranes i sòcols que s'exigeixen a l'Ordenança de la Construcció, Cap 
XVI-art. 183 al 245 inclusius, especificats per a les bastides. 
 
2.2.5 MUNTATGES DE MAQUINARIA, GRUES I PLANTES DE FORMIGONAT.                  

 
Riscos més freqüents: 
 
Cops amb eines 
Cops amb peces manipulades i enganxades amb elles 

Cops contra elements col·locats fixes o mòbils 

Caigudes de persones a nivell o des d'altures 
Caigudes de peces durant el transport, l'elevació o el muntatge 
Projeccions de grasses o partícules per esquitxades en picar les peces, sobre cara o als ulls. 
Electrocucions per contactes imprevistos 
Cremades als ulls per guspires o efectes de l'arc de la soldadura. 
Peces en moviment de motors o màquines sense proteccions. 
Rebaves de peces trencades o mal rematades. 

Reparacions o greixatges fets amb elements en moviment o en marxa. 
 
Proteccions contra riscos de les màquines: 
 
En el transport d'elements o peces: 
 
Disposició de maniobres de grues o elevadors sobre el parc d'aplecs o moll de descàrrega. 

Senyalització i instrucció prèvia. 
Ordenació del trànsit i del moviment d'elements auxiliars. 
Proteccions als elements mòbils de les màquines. 
Senyalització i vigilància de les càrregues màximes en cada moment. 
Pla de revisions periòdiques amb fixació de la seva periodicitat: a cada maniobra, a cada cicle de 
treball, diàriament, setmanalment, etc. Deixant determinat com s'ha de fer el control de les revisions 

i qui és el responsable d'aquest control. 
Senyalització de les zones de secció de les màquines, prohibint el pas de persones. 
Senyalització de les zones d'acció de les màquines, prohibint el pas de persones. 
Senyalització de les parts mòbils de les màquines i zones de perill. 
Protecció amb interruptors diferencials per les màquines instal·lades i zones il·luminades. 
 
Normes d'actuació durant els treballs: 

 
S'extremarà l'ordenació dels treballs distingit les fases i diferenciant les persones aptes per a cada 

maniobra. 
Es prepararan els elements, d'un en un, al parc, calculant l' eslingat més adequat i fent abans de la 
seva elevació totes les fases que es puguin fer a terra: fixació de potes o escales adequades; 
dispositius per baranes o fixació de cinturons; seient per a altres peces a acoblar; argolles per 
col·locar gàbies per a operaris que treballin, després, en altura, tot l'acabat de soldadura i pintura 

que no es pugui fer a terra, etc., fins i tot amb les xarxes posades, en aquells trams que poguessin 
ser indicats. 
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2.3 NORMES DE PREVENCIÓ PER UNITATS D'OBRA 

 
2.3.1 EXCAVACIONS (BUIDATS, POUS I RASES) 
 

RISCOS MÉS FREQÜENTS 
 
Lliscaments i esllavissades del terreny 
Atropellaments o cops de màquines 
Bolcades de maquinària 
Caiguda de persones 
Caiguda de materials sobre el personal que treballa al fons de l'excavació 

Electrocucions per contactes amb canalitzacions elèctriques imprevistes. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
Les zones de treball es mantindran netes i ordenades. Prèviament a la indicació dels treballs 

s'estudiaran les repercussions del buidat a les àrees confrontants i es resoldran les possibles 

interferències amb canalitzacions de servei (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc) existents. 
Sempre que es prevegi circulació de persones o vehicles, les àrees de treball s'acotaran a nivell del 
sòl, col·locant-se els senyals: risc de caiguda a diferent nivell. Ref.Sn S-311. Maquinària pesada en 
moviment. Referència SNS-310. 
 
Sempre que es prevegi circulació de persones o vehicles durant la nit, les àrees de treball acotades 
degudament, s'il·luminaran mitjançant punts de llum vermell, alimentats amb tensió de 24 volts o bé 

protegint la instal·lació amb interruptors diferencials associats amb la seva corresponent posada a 
terra, llevat que s'utilitzin interruptors diferencials d'alta sensibilitat (30mA) en què no serà 
necessària la posada a terra. 
Les rampes d'accés de vehicles a l'excavació s'independitzaran dels accessos del personal d'obra i en 
cas de no poder-se fer així es delimitaran els accessos del personal i vehicles separant-los mitjançant 
tanques o dispositius equivalents. 
Pel pas per damunt de les zones de buidat es col·locaran pasarel·les apropiades a la càrrega màxima 

d'utilització prevista, dotades de barana de 0,90m d'altura i sòcol de 0,20m . Les passarel·les es 
recolzaran lluny de les voreres de l'excavació i mai sobre els apuntalaments realitzats. 
 
Els accessos a l'interior de l'excavació es faran per mitjà de rampes o escales. Si no existissin rampes 
d'accés serà preceptiu l’ús d'escales a partir de 1,20m. 
Quan es realitzin excavacions de mitja costa, es sanejarà el  terreny situat per damunt del lloc de 

l'excavació i es col·locaran addicionalment pantalles que impedeixin que el material procedent de 
zones superiors rodi i caigui sobre l'àrea de treball. 
Els materials necessaris per reforços i apuntalaments, s'aplegaran a l'obra amb suficient antelació, 
perquè l'avenç de l'excavació sigui seguit immediatament per l'apuntalament corresponent. 
 
Quan es realitzin excavacions que necessitin empostissats, en realitzar-los es faran sobresortir 20cm. 
per damunt de la vora  superior de l'excavació com a protecció contra la possible caiguda d'elements 

de la superfície al fons de l'excavació. 
Les vores de les excavacions es netejaran d'objectes i materials per evitar la seva caiguda. 

Els productes de l'excavació que no es portin a abocador es  col·locaran a una distància de la vora de 
l'excavació major que la meitat de la profunditat d'aquesta, llevat en el cas d'excavacions en terrenys 
sorrencs, en què aquesta distancia serà com a mínim igual a la profunditat de l'excavació. 
 
En talussos de les excavacions s'hauran de sanejar progressivament a mida que es van realitzant 

aquestes revisant-se periòdicament els talussos ja sanejats anteriorment per tal de comprovar el seu 
estat i repassar-los si fos necessari. 
 
Els talussos es revisaran especialment en època de pluges, en  períodes de pluja i sol alternat, quan 
es produeixin canvis de temperatura que hagin pogut ocasionar un descongelament  del terreny en 
zones terroses o pel contrari en terrenys rocosos una congelació de l'aigua incrustada amb la 

consegüent acció mecànica del gel sobre la roca. 
Es vigilarà la bona evacuació de les aigües, la possible presència de canalitzacions, heterogeneïtats 
de l'estratificació, presència de vetes imprevistes i diàriament els apuntalaments ja realitzades. 
 

La zona a excavar i els accessos, es regaran quan sigui necessari per tal d'evitar atmosferes 
polsoses. 
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PROTECCIONS PERSONALS 

 
Serà obligatori l'ús de casc de seguretat. Es dotarà el personal que treballi a les excavacions amb 
botes d'aigua i en cas contrari, amb vestit impermeable. 

En el treball de repàs en sanejament de talussos realitzat a  mà, el personal serà dotat amb cordes o 
cables salvavides amb punts d'amarratge establerts prèviament, sempre que la posició de treball no 
segui estable. 
En el rebliment de pous i rases el personal que manegi la piconadora de granota, utilitzarà cinturó 
antivibratori i ulleres antipols. 
Les persones que hagin de penetrar en un espai subterrani per verificar la possible presència de 
gasos, seran dotades de cables salvavides i equip de respiració autònom. 

L'operador d'una màquina l'exposició al soroll de la qual superi en  temps i intensitat els límits de so 
màxim tolerable, serà dotat d'auriculars, orelleres, taps, etc,  que amorteixin el soroll a un nivell no 
perjudicial. 
 
PROTECCIONS CONTRA ELS RISCOS DE LES MÀQUINES 

 

Els maquinistes realitzaran un manteniment diari de nivells, pneumàtics, maneguets, fuites de 
greixos, alarmes i llums de comandament i marxa. 
No es repararan màquines en marxa. 
Periòdicament es farà una revisió de la maquinaria d'excavació i transport, amb especial atenció a 
l'estat del mecanisme de frenada, direcció, elevadors hidràulics, senyals acústics i il·luminació. 
 
NORMES D'ACTUACIÓ DURANT ELS TREBALLS 

 
Davant la presència de canalitzacions que puguin ser afectades per l'excavació, es detindran els 
treballs fins que s'obtingui l'informació necessària. 
Si l'operador no realitza cap treball, ha de sortir de la rasa o pou com més aviat millor. 
L'operador de la màquina (retro, camió) la col·locarà amb les rodes o cadenes paral·leles a 
l'excavació, sempre que sigui possible, procurant evitar col·locar-se al davant, el maquinista 
col·locarà la seva màquina de tal manera que tingui una bona visibilitat de la zona d'operacions. 

L'operador de la retro vigilarà el moviment de la cullera per tal de no picar persones o coses i, així 
mateix, estarà atent per no excavar per sota de la pròpia màquina, ja que pot cedir el terreny que 
l'aguanta, provocant-ne el bolcament. 
Abans de posar-se a funcionar cada màquina, l'operador s'assegurarà de que ningú no es trobi en el 
seu radi d'acció. 
Farà una volta al voltant de la màquina, abans de posar-la en moviment. 

No es simultaniarà el treball de la retro o pala amb persones en el mateix tall d'excavació. 
Les operacions de formigonat de pous, compactació de rases, etc., es realitzaran al major nombre 
possible de forats oberts. 
En abandonar un vehicle, s'hauran d'aplicar els dispositius de frenada per aconseguir la seva 
immobilització i es bloquejarà la direcció i/o el sistema d'encesa, per tal d'evitar que pugui ser 
utilitzat per altres persones. 
Les màquines circularan a velocitat moderada per l'obra. 

En l'encreuament de vehicles tindrà prioritat el vehicle carregat. 
Al carregar, s'assegurarà el palista  que a la caixa del camió no hi hagi cap persona. 

El pes del material carregat no ha d'excedir el límit màxim de pes per cada vehicle, ni sobresortir de 
la caixa per tal d'evitar la caiguda de material durant el transport. 
Durant les operacions de càrrega, el vehicle que estigui essent carregat, s'haurà d'immobilitzar amb 
els dispositius normals de frenada i addicionalment si s'estima necessari amb falques que impedeixin 
els seus moviments. 

En el cas de la retro, quan la màquina estigui aturada, romandrà tocant a terra. 
L'encarregat d'una màquina no hi haurà de transportar cap persona  ni permetre que una altra la 
manegi, si no és amb l'autorització expressa del seu superior jeràrquic. 
En les operacions de bolcaments del Dumper, tant en pendents com en horitzontal, s'immobilitzarà 
amb falques. 
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2.3.2 DRENATGES 

 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 
 

Lliscaments i esllavissaments del terreny. 
Caiguda de persones. 
Cops d'objectes (amb canonades en el transport, amb elements que rodin i caiguin sobre la rasa i 
amb eines pròpies o de companys.) 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
Prèviament a la iniciació dels treballs s'estudiaran les  possibles incidències que els treballs puguin 
ocasionar a les àrees confrontants i especialment, les probables interferències amb conduccions 
aèries i subterrànies de serveis, etc. 
A nivell del terra s'acotaran les àrees de treball i, en cas de preveure's circulació de persones i 

vehicles, es senyalitzaran suficientment, especialment per la nit, si fos necessari. 

Si als talussos de l'excavació no és possible donar-los el seu pendent natural, els laterals de les rases 
s'hauran d'apuntalar. 
 
Els materials necessaris per a reforços i apuntalaments, s'aplegaran a l'obra amb l'antelació suficient, 
perquè l'obertura de la rasa sigui seguida immediatament per la seva col·locació. 
 
Quan les condicions del terreny no permetin la presència de persones dins de la rasa, abans del seu 

apuntalament, serà necessari fer-lo des de fora de la rasa, utilitzant plafons prefabricats o qualsevol 
altre dispositiu, que col·locat des de l'exterior protegeixi el personal que posteriorment baixarà a la 
rasa. 
Quan la rasa tingui una profunditat superior a 1,50 m. es col·locaran escales distanciades 15 metres 
com a màxim. 
 
PROTECCIONS PERSONALS 

 
Serà obligatori l'ús de casc de seguretat. 
El personal que transporti i col·loqui els tubs, farà servir guants i botes amb puntera reforçada.  
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció (ulleres antipartícules, 
caretes antipols, cinturons vibratoris, taps auditius, etc.) se'n dotarà els treballadors. 
  

PROTECCIONS CONTRA ELS RISCOS DE LES MÀQUINES 
 
Totes les màquines elèctriques, llevat les que posseeixen doble aïllament, la qual cosa ve indicada a 
la placa de característiques, estaran proveïdes d'interruptors     diferencials, associats a la seva 
corresponent posada a     terra. 
Les eines (pics, pales, barrines, etc) es revisaran periòdicament, conservant-se en  bon estat. 
 

NORMES D'ACTUACIÓ DURANT ELS TREBALLS 
 

En les excavacions amb esgotament, el bombament estarà alertat especialment sobre els possibles 
perills per contactes elèctrics indirectes. 
Es prohibeix transportar la bomba sense desconnectar-la prèviament.  
Si es necessari l'enllumenat portàtil, la tensió d'utilització serà de 24 volts. 
Les voreres de les rases es mantindran nets evitant-se que pugui rodar el material i caure sobre les 

rases, picant les persones que hi treballen. 
Es prohibeix utilitzar elements de reforç i apuntalament, com a recolzament per pujar i baixar a la 
rasa. Es disposaran els accessos necessaris. 
El transport i col·locació de canonades per persones, es farà de tal manera que no suporti un pes 
superior a 50 Kg. 
S'evitarà en la mesura del possible la confluència de treballadors i màquines al mateix tall. 
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2.3.8 REVESTIMENTS 
 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 

 
Caiguda de persones  
Caiguda de materials 
Intoxicació per emanacions 
Esquitxades als ulls 
Lesions de la pell 
 

PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.  
 
Els llocs de treball que no disposin de prou il·luminació natural es dotaran d'il·luminació artificial, la 

intensitat mínima de la qual serà de 100 lux. 

En pintura d'exteriors a nivell de terra i durant l'execució de revestiments exteriors s'acotaran les 
arees de treball a nivell del terra i es col·locarà el senyal SNS-307: Perill i risc de caiguda d'objectes, 
protegint els accessos a l'edifici amb viseres, pantalles o mitjans equivalents. 
Sempre que durant l'execució d'aquesta unitat s'hagin de desenvolupar treballs en diferents nivells 
sobreposats es protegirà adequadament els treballadors dels nivells inferiors. 
 
Es recomana la instal·lació d'elements independents de les bastides que serveixin per a l'enganxada 

del cinturó de seguretat. 
 
Els accessos a les bastides es disposaran tenint en compte les màximes mesures de seguretat. 
   
PROTECCIONS PERSONALS 
 
Serà obligatori l'ús del casc, guants, granota de treball i ulleres. 

 
Quan l'aplicació es faci per polvorització, serà obligatori a més l'ús de careta buconasal. 
En els treballs en altura sempre que no es disposi de barana de protecció o dispositiu equivalent, 
s'utilitzarà el cinturó de seguretat per al qual obligatòriament s'hauran previst punts fixes 
d'enganxada. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció se'n dotarà els 

treballadors. 
  
ESCALES 
 
Les escales que s'utilitzaran, si són de tisora, estaran dotades de tirants de limitació d'obertura i si 
són de mà tindran dispositiu antilliscant. En tots dos casos la seva amplada mínima serà de 0,50 m. 
 

BASTIDA DE CAVALLETS 
 

Fins a 3 m. d'altura es podran utilitzar bastides de cavallets fixes sense travament. 
Per damunt de 3 m. i fins a 6 m. màxima altura permesa per a aquesta mena de bastides, 
s'utilitzaran cavallets armats de bastidors mòbils travats. 
Tots els taulons que formen la bastimentada, hauran d'estar subjectats als cavallets amb sogalls i no 
han de volar més de 0,20 m. 

L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60 m. 
Es prohibeix recolzar les bastimentades en envans o pilastres acabades de fer, o en qualsevol altre 
mitjà de suport fortuït, que no sigui el cavallet sòlidament construït. 
 
BASTIDES SOBRE RODES 
 

La seva altura no podrà ser superior a 4 vegades el seu cantó més petit. 
Per altures superiors a 2 m. es dotarà la bastida de baranes de 0,90 m. i sòcol de 0,20 m. 
L'accés a la plataforma de treball es farà per escales de 0,50 d'ample mínim, fixades a un lateral de 
la bastida. Per a altures superiors als 5 m. l'escala estarà dotada de gàbia de protecció. 

Les rodes estaran proveïdes de dispositius de blocatge. 
Altrament es falcaran per tots dos cantons. 
Es vigilarà que es recolzin en superfícies resistents, recorrent si fos necessari a la utilització de 

taulons o un altre dispositius de repartiment de pes. 
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Abans d'utilitzar-les es comprovarà la seva verticalitat. 

 
Abans del desplaçament de la bastida, desembarcarà el personal de la plataforma de treball i no 
tornarà a pujar-hi fins que la bastida estigui situada en un nou emplaçament. 

 
BASTIDES PENJADES I EXTERIORS 
La fusta que s'utilitzi en la seva construcció estarà perfectament escairada (pelada i sense pintar), 
neta de nusos i altres defectes que afectin la seva resistència. 
El coeficient de seguretat de tota la fusta serà de 5. 
Queda prohibit utilitzar claus de foneria. 
La càrrega màxima de treball per a cordes serà: 1 Kg/mm2. per treballs permanents 1,5 Kg/mm2. 

per a treballs accidentals 
Les bastides tindran una ample mínim de 0,60 m. 
La distància entre bastida i el parament a construir serà com a màxim de 0,45 m. 
La bastimentada estarà proveïda de barana de 0,90m d'alt i sòcol de 0,20m als seus tres costats 
exteriors. 

Quan es tracti d'una bastida mòbil penjada es muntarà a més una barana de 0,70m d'alt per la part 

que dóna al parament. 
Sempre que es prevegi l'execució d'aquesta feina en posició d'assegut sobre la plataforma de la 
bastida es col·locarà un  llistó intermedi entre la barana i el sòcol. 
Les bastides penjades tindran una longitud màxima de 8 m. 
La distància màxima entre ponts serà de 3m. 
A les bastides de peu dret que tinguin dues o més plataformes de treball, aquestes distaran com a 
màxim 1,80 m. La comunicació entre elles es farà per escales de mà que tindran un ample mínim de 

0,50 m. i sobrepassaran 0,70 m. l'altura a salvar. 
Els pescants utilitzats per penjar bastides se subjectaran a elements resistents de l'estructura. 
Es recomana l'ús de bastides metàl·liques i ternals amb cable d'acer. 
 
NORMES D'ACTUACIÓ DURANT ELS TREBALLS 
 
La bastida es mantindrà en tot moment lliure del material que  no sigui estrictament necessari per 

l'execució d'aquest treball. 
 
Es prohibirà la preparació de masses sobre les bastides penjades. 
En les operacions d'hissat i descens d'aquestes bastides es descarregarà tot el material aplegat i 
només hi romandran al damunt les persones que hagin d'accionar els ternals. Es pararà especial 
esment perquè en tot moment es conservi la seva horitzontalitat.  

Quan la bastida hagi assolit la seva corresponent altura es subjectarà degudament a la façana de 
l'edifici. 
 
REVISIONS 
 
Diàriament, abans de començar els treballs a les bastides penjades, es revisaran totes les seves 
parts: pescants, cables,  ternals d'elevació, cadiretes o permòdols, taulons de bastimentada, baranes, 

sòcols i sogalls. 
També es revisaran els cinturons de seguretat i els seus punts d'enganxada. 
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2.3.10 INSTAL·LACIONS 
 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 

 
Cops d'objectes 
Ferides a les mans 
Cremades 
Intoxicació de plom 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.  
 
Les màquines elèctriques disposaran de posada a terra. 
Els locals on s'emmagatzemi gasolina, oxigen, acetilè propà o butà estaran aïllats i dotats d'extintor 

d'incendis. A la seva entrada s'hi col·locaran els senyals SNS-303 Perill d'incendi i SNS-101 Prohibit 

fumar. 
 
PROTECCIONS PERSONALS 
 
Serà obligatori l'ús del casc. 
 
Els soldadors utilitzaran a més mandil, guants, ulleres i botes amb polaines. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció se'n dotarà els 
treballadors. 
 
NORMES D'ACTUACIÓ DURANT ELS TREBALLS 
 
Els treballs de soldadura, llevat d'aquells que s'hagin de fer "in situ" es realitzaran en un local 

destinat a aquest efecte. 
 
Els llocs on es soldi plom, estaran degudament ventilats i delimitats. 
 
L'ompliment dels llums de gasolina s'ha de fer només després d'haver-se assegurat que no hi ha 
flames o cigarretes encesos pels voltants. Els dipòsits dels llums no s'han d'omplir més de 2/3 de la 

seva capacitat. Després de l'ompliment es tancarà el recipient del qual s'hagi tret el combustible i 
s'assecaran possibles vessaments. L'encesa es farà fora del magatzem. 
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2.3.11 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, 

 
RISCOS MÉS FREQÜENTS 
 

Caiguda de persones  
Electrocucions  
Ferides a les mans 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.  

Prèviament a la iniciació dels treballs, s'establiran punts fixes per a l'enganxada dels cinturons de 
seguretat. 
Sempre que sigui possible s'instal·larà una plataforma de treball protegida amb barana i sòcol. 
  
PROTECCIONS PERSONALS 

 

Serà obligatori l'ús de casc, cinturó de seguretat i calçat antilliscant. 
En proves de tensió, s'utilitzaran calçat i guants aïllants. 
 
Quan es manegin cables s'utilitzaran guants de cuiro. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció se'n dotarà els 
treballadors. 

  
ESCALES 
 
Les escales que s'utilitzaran, si són de tisora, estaran dotades de tirants de limitació d'obertura i si 
són de mà tindran dispositiu antilliscant i es fixaran a punts sòlids de l'edificació i sobrepassaran en 
0,70 m. com a mínim el desnivell que s'hagi de salvar. En tots dos casos la seva amplada mínima 
serà de 0,50 m. 

 
MITJANS AUXILIARS 
 
Les perforadores i la resta d'equips portàtils, alimentats per electricitat, tindran doble aïllament. 
Les pistoles fixa claus s'utilitzaran sempre amb la seva protecció. 
 

PROVES 
 
Les proves amb tensió es faran després que l'Encarregat de l'obra hagi revisat la instal·lació 
comprovant que no quedin accessibles a tercers unions o connexions sense l'aïllament adequat. 
 
NORMES D'ACTUACIÓ DURANT ELS TREBALLS 
 

Si existissin línies elèctriques properes a la zona dels treballs, si es possible es deixaran sense servei 
mentre es treballi, i si això no fos possible, s'empantallaran correctament o es recobriran amb 

macarrons aïllants. 
 
En règim de pluja, neu o gel, es suspendrà el treball. 
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2.4 INSTAL·LACIONS MEDIQUES DE SALUT I BENESTAR 

 
L'empresa constructora disposarà d'assessorament tècnic sobre seguretat i salut. 
 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 
 
Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst en l'Ordenança Laboral de 
Construcció o, si escau, el que disposa el Conveni Col·lectiu Provincial. 
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament allò que es consumeixi. 
 

Les instal·lacions provisionals de l'obra s'adaptaran pel que fa a elements, dimensions i 
característiques a allò que s'especifica als Articles 39, 40, 41 i 42 de l'Ordenança General de 
Seguretat i Salut i 335, 336 i 337 de l'Ordenança laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 
 
Es precisa un recipient amb tapa per facilitar l'aplec i retirada de les deixalles i escombraries que es 

generin durant els àpats i pel personal de l'obra. 

 
Pel servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà una persona, que 
podrà alternar aquest treball amb d'altres de l'obra. 
 
Es tindrà present que l'obra, durant els primers mesos, en fases d'excavació, fonaments, tindrà 
aproximadament una quarta part dels treballadors previstos. Es recomana per realitzar la funció 
inicial de vestuaris, menjadors, oficines, la instal·lació de barraques metàl·liques prefabricades 

específiques per aquest ús. 
 
Posteriorment, i una vegada assolit el nivell de carrer, s'habilitaran els serveis provisionals d'obra, 
que s'utilitzaran durant tota l'execució. 
 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest Estudi als seus 
mitjans i mètodes d'execució. 
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2.5 REGIM DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 

 
Els treballs de reparació, entreteniment, conservació i   manteniment, per ser un procés d'execució, 
s'atindran a les mesures expressades al Reglament de Seguretat i Salut en el Treball i hauran 

d'observar les recomanacions POSCE. 
 
A continuació s'exposen per a cada sistema i de manera generalitzada les operacions més habituals. 
 
2.5.1 FONAMENTS I SISTEMES DE CONTENCIÓ 
 
En qualsevol descens a un pou es prendran prèviament les mesures necessàries perquè el treball que 

s'hagi d'efectuar es desenvolupi en les condicions de seguretat i salut. 
 
Els controls es portaran a terme mitjançant el personal   especialitzat que sigui necessari sota la seva 
pròpia responsabilitat o la d'un tècnic competent. 
 

El control de l'oscil·lació del nivell freàtic es realitzarà tres cops l'any, coincidint amb les èpoques 

humides o bé després de grans pluges  o cada sis mesos, si es tracta de murs de contenció. 
 
La comprovació dels assentaments es portarà a terme durant els primers cinc anys i com a mínim 
una vegada cada sis mesos els resultats seran contrastats amb els de càlcul. 
El control de l'evolució dels materials de fonaments i contenció es realitzarà cada deu anys. 
L'estat de les juntes es revisarà cada cinc anys. S'emetrà un informe a la propietat donant compte 
dels resultats dels controls realitzats. 

 
2.5.2 ESTRUCTURES 
 
Els controls es portaran a terme mitjançant el personal especialitzat que sigui necessari sota la seva 
pròpia responsabilitat o la d'un tècnic competent. 
 
No s'admetrà variació alguna en les sol·licitacions o en l'estructura projectada ni tampoc es practicarà 

cap forat, perforació o rebaix a la secció dels elements verticals o horitzontals. Serà responsabilitat 
directa de l'usuari totes les repercussions posteriors que es puguin presentar per aquest motiu si no 
es realitzen sota la direcció d'un tècnic competent. 
 
Tot element estructural en situació d'exterior serà revisat cada tres anys si és metàl·lic o cada cinc 
anys si és de formigó armat, per tal de controlar el seu estat. 

Els elements que no siguin controlables directament seran inspeccionats com a mínim una vegada 
cada cinc anys. 
La protecció contra el foc disposada als elements estructurals serà controlada i revisada cada tres 
anys sota la responsabilitat de l'usuari i/o propietari.  
 
La pèrdua d'aquesta protecció es qualificarà com a d'urgent reparació. 
 

2.5.3 COBERTES 
 

Es repassarà en el termini més breu qualsevol penetració d'aigua a través de la coberta per tal de 
mantenir la higiene de l'edifici. 
 
Dos cops l'any, si fos necessari es netejaran les reixetes, canalons morrions i cassoletes coincidint 
amb l'època d'esfullament dels arbres. En temps  de gelades s'eliminarà el gel que pogués obstruir 

els sistemes d'evacuació. 
 
Pel que fa a les claraboies i lluernes s'inspeccionaran cada dos anys comprovant el seu estat i el dels 
elements que la componen (membranes, plaques, juntes, etc...). 
 
Els ganxos i fixacions que utilitzaran els equips o el personal d'inspecció o reparació seran d'acer 

galvanitzat o inoxidable i estaran equipats amb gafes de pala i punta o amb altres dispositius de 
seguretat per evitar que els enganxalls surtin. 
 
Els ganxos per a l'ancoratge dels cinturons de seguretat dels operaris es dimensionaran per una 

càrrega de treball de 300 Kg. 
 
Els ganxos per a la fixació o subjecció de bastides fixes es dimensionaran en funció dels esforços que 

hagin de suportar amb un coeficient de seguretat de 2. 
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Els ganxos a l'extrem de bigues en voladís per a la col·locació de politges i bastides mòbils suspeses 
de cables mitjançant pescants i suportats a l'últim sostre es dimensionaran per a una càrrega de 
treball mínima de 2.500 Kg. essent la separació màxima entre pescants de 5 m. El sistema tractor es 

dimensionarà amb un coeficient de seguretat de 3 i de cable amb un de 6. 
 
Els dispositius per efectuar els treballs d'inspecció o manteniment es revisaran anualment. 
 
2.5.4 TANCAMENTS EXTERIORS 
 
Els controls i tasques de reparació i manteniment es portaran a terme mitjançant el personal 

especialitzat que sigui necessari sota la seva pròpia responsabilitat o la d'un tècnic competent. 
 
Cada deu anys o abans, si anés apareixent qualsevol anomalia, es realitzarà un control de fissures, 
disgregacions etc, emetent-se a continuació un informe a la propietat avaluant l'origen i possibles 
conseqüència de les lesions apreciades.  

 

Cada cinc anys o abans si fos precís, s'inspeccionaran els tancaments i les persianes i els seus 
mecanismes reparant-ne els defectes que hi puguin aparèixer. Els tancaments metàl·lics es 
repintaran cada tres anys i la fusta cada cinc anys. 
 
A les baranes metàl·liques es renovarà la pintura cada cinc anys en climes secs i cada tres en climes 
humits. Es revisaran els ancoratges i la subjecció del passamà cada cinc anys, si van soldats, i cada 
tres anys si van cargolats. 

 
Pel que fa a fixacions i ganxos d'aquest Plec de Condicions, ve referit al sistema "cobertes". 
 
No es recolzaran sobre els tancaments ni sobre les baranes pescants de subjecció de bastides, 
politges o altres elements per elevar càrregues o mobiliari, mecanismes de neteja i/o manteniment, 
etc... 
 

 
2.5.5 INSTAL·LACIONS 
 
En els terminis corresponents es procedirà a la revisió dels sistemes de seguretat instal·lats pel 
registre, ús i manteniment de les instal·lacions. (Veure sistemes anteriors, del Plec de Condicions). 
Tota reforma o modificació que suposi un canvi substancial de la instal·lació (consum, canvi d'ús de 

l'edifici, disseny,   etc...) serà objecte de projecte redactat per un tècnic competent. 
En cap cas s'utilitzaran les conduccions d'altres instal·lacions com elements de la xarxa de posada a 
terra. 
Les sales de màquines i els seus dispositius seran revisats anualment. 
 
Pel que fa a la instal·lació de fontaneria, cada dos anys es realitzarà una revisió completa de la 
instal·lació, per tal de reparar tots aquells elements en mal estat i cada quatre anys s'efectuarà una 

prova d'estanqueïtat i funcionament. Donat cas que existeixin dipòsits, es netejaran cada tres mesos. 
 

Pel que fa a les instal·lacions de gas, es verificarà cada dos anys l'estanqueitat de la clau de pas, del 
pericó de connexió de servei (cada quatre si és gas natural i sota responsabilitat de l'empresa 
subministradora). i a la de la clau de pas. Amb el mateix termini es comprovaran les juntes, 
limitadors i reguladors de pressió, els comptadors, les vàlvules i tubs flexibles. 
 

Cada dos o quatre anys, segons correspongui, es realitzarà una revisió completa de la instal·lació. 
 
Pel que fa a la instal·lació d'electricitat, cada dos anys i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà 
la resistència de la terra per tal de comprovar que no sobrepassa el valor prefixat i s'inspeccionarà la 
instal·lació completa de posada a terra. 
 

Cada cinc anys es comprovaran els dispositius de protecció contra curt circuits directes i indirectes i 
l'aïllament de la instal·lació interior i les seves connexions equipotencials. 
       
Pel que fa a la instal·lació de sanejament, en cas de fuites es procedirà a la localització i posterior 

reparació de les seves causes. Quan s'observi que la tanca hidràulica dels sifons és arrossegada per 
les descàrregues dels baixants es revisarà la columna de ventilació corresponent i es repararan les 
causes d'aquest defecte. Cada sis mesos es netejaran els sifons de locals humits i terrats 

transitables. 
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2.5.6 SEGURETAT 
 
Es procedirà amb la màxima urgència a la reparació de qualsevol anomalia detectada en qualsevol de 

les instal·lacions de seguretat. 
El manteniment de les instal·lacions es portarà a terme pel personal especialitzat que sigui necessari 
sota la seva responsabilitat o la d'un tècnic competent. 
 
En tot moment es mantindran lliures d'obstacles de les d'evacuació. 
 
Les alteracions en els canvis de recobriments o decoració que modifiquin la resistència (RF) o les 

característiques (M) davant del foc dels materials previstos a l'immoble s'efectuaran sota la 
responsabilitat d'un tècnic competent. 
 
Cada quatre anys s'efectuarà un repàs complet de la instal·lació contra el llamp (corrosió, ancoratges, 
etc). 
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2.6.  DESIGNACIÓ DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I LES SEVES FUNCIONS 

 
DESIGNACIÓ 
 

El promotor ha de designar un Coordinador de Seguretat en fase de projecte quan en el projecte 
intervé més d’un projectista. 
El promotor ha de designar un Coordinador de Seguretat en fase d’execució d’obra quan ha 
d’intervenir a l’obra més d’una empresa, una empresa i treballadors autònoms o varis treballadors 
autònoms. 
El mateix Coordinador pot assumir les dues funcions. 
 

FUNCIONS 
 
Les funcions del Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d’execució de l’obra i segons el Reial 
Decret, són les que s’especifiquen a continuació: 
1) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 

 a)En el moment de prendre les decisions tècniques i d’organització amb la fi de planificar les 

diferents tasques    o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultàniament o 
succesivament. 
 b)En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de 
treball. 
2) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontratistes i 
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció 
preventiva que recull l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals durant l’execució de l’obra i, 

en particular, en les tasques o activitats a què es refereix l’article 10 del nou reial decret. 
3) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel Contractista i, si escau les modificacions 
introduïdes. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no calgui la designació del 
coordinador. 
4) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de prevenció de 
riscos laborals. 
5) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

6) Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l’obra les persones autoritzades. 
La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador. 
 
 



estudi de seguretat i salut    PROJECTE DE REORDENACIÓ DELS HORTS DEL COLOMER 

 
 

126 

 

2.7.  DOCUMENTS A UTILITZAR PER L’ARQUITECTE TÈCNIC SEGONS EL REIAL DECRET 

1627/97 
 
 

Designació de Coordinador de Seguretat 
 Document en el que es fa constar que el promotor designa el coordinador i l’arquitecte tècnic 
assumeix aquesta funció. S’adjunta a l’Avís previ. 
 

Llibre d’incidències 
 Té uns fulls en els que s’ha de fer constar els incompliments de les prescripcions que conté el 
Pla de Seguretat aprovat. 

 
Acta d’aprovació del Pla de Seguretat 

 Document que el Coordinador deixa constància de l’aprovació del Pla del contractista. Si no cal 
Coordinador la direcció facultativa és qui ha d’aprovar el Pla del contractista amb un imprès específic 
pel seu cas. 

 

Llibre Registre de Seguretat i Salut amb el Conveni de Prevenció i Coordinació 
 Quadern en el que el Coordinador pren nota de totes les reunions i decisions relacionades amb 
la coordinació de la seguretat a aquella obra. Serveix com a diari i s’hi deixa constància de tot allò 
que es fa relacionat amb la seguretat. No és el Llibre d’incidències. 
 El Conveni, imprès en les primeres pàgines del Llibre registre de seguretat i salut, recorda, 
també, les obligacions legals a tos aquells que participen en el procés de construccio i és una 
declaració de la voluntat de participar en la seguretat per part de tots els que treballen a l’obra i en la 

qual prenen un compromís de col.laboració mútua. 
 El Llibre registre de seguretat i salut no és necessari quan no hi ha coordinador de seguretat a 
la fase d’execució. Hi ha el Llibre d’ordres o d’obra, que pot ser utilitzat amb la mateixa finalitat. 
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2.8.  OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS 

  
Els treballadors autònoms estan obligats a: 
 

- Complir el que estableix el pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
- Aplicar els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos 
laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 
- Desenvolupar les tasques o activitats relatives als principis generals aplicables durant l’execució de 
l’obra, contingudes a l’article 10 del Reial decret 1627/1997. 
- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicalbes a l’obra durant la seva execució. 
- Complir les obligacions que per als treballadors s’estableixen als apartats 1 i 2 de l’article 29 de la 

Llei de prevenció de riscos laborals. 
- Ajustar la seva actuació a l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials i 
participant en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagués establert. 
- Utilitzar equips de treball ajustats a la normativa vigent sobre aquests (RD 1215/97, de 18 de 
juliol). 

- Triar i utilitzar equips de protecció individuals conforme a la normativa vigent (RD 773/97, de 30 de 

maig). 
- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut, 
o de la direcció facultativa, si pertoca, durant l’execució de l’obra. 
 
Vic, a 30 de setembre de 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Manel Alemany Colomer – Arquitecte tècnic 
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 3. ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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4. ANNEXES: PLANOLS I GRAFICS 

 
 4.1 FITXES 
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4.1 FITXES 
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 CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                           
01.01 u    Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g          

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

 5,000 6,27 31,35 
01.02 u    Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.         

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

 2,000 5,91 11,82 
01.03 u    Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g  

 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fi-  
 bra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,  
 homologada segons UNE-EN 175  
  ________________________________________________  

 1,000 8,23 8,23 
01.04 u    Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll            

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

 2,000 18,78 37,56 
01.05 u    Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                          

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

 3,000 0,77 2,31 
01.06 u    Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                           

 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la  
 mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell  
  ________________________________________________  

 5,000 1,14 5,70 
01.07 u    Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell     

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

 1,000 2,41 2,41 
01.08 u    Guants dielèc.p/B.T.,cautxú,manig.<1/2avantb.                     

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

 1,000 35,83 35,83 
01.09 u    Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis  

 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,  
 sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,  
 amb puntera metàl.lica  
  ________________________________________________  

 5,000 12,90 64,50 
01.10 u    Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                          

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

 5,000 11,55 57,75 
01.11 u    Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.                  

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

 5,000 20,00 100,00 
01.12 u    Davantal p/sold.,serratge                                         

 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN  
 348  
  ________________________________________________  

 1,000 14,42 14,42 
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  _______________  

 TOTAL CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS ...............................................................................  371,88 

 
 CAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES                                          
02.01 m   Tanca h=2m,planxa acer galv.+pals/3m,daus form.,desmunt.          

 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats  
 cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 20,000 29,17 583,40 
02.02 u    Porta planxa acer galv.ampl.=1m,h=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,d  

 Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'a-  
 cer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 1,000 76,20 76,20 
02.03 u    Porta planxa acer galv.ampl.=5m,h=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,d  

 Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'a-  
 cer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 1,000 212,17 212,17 
02.04 m   Barana prot.,perím.coron.excav.,h=1m,travesser sup.+travesser in  

 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser su-  
 perior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al ter-  
 reny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 5,000 13,14 65,70 
02.05 m   Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclòs          

 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 80,000 6,71 536,80 
02.06 u    Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs                       

 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 8,000 23,42 187,36 
02.07 u    Cartell d'obra.                                                   

 Unitat de cartell d'obra amb suport metàl.lic. Inclou col.locació.  
  ________________________________________________  

 1,000 30,01 30,01 
02.08 u    Placa pintura reflectant triangular costat=90cm,fix.mec.+desmunt  

 Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el  
 desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 2,000 59,15 118,30 
02.09 u    Placa pintura reflectant circ.,D=90cm,fix.mec.+desmunt.           

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

 2,000 93,06 186,12 
02.10 u    Placa pintura reflectant 60x60cm,p/senyal.tràn.,fix.mec.+desmunt  

 Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge in-  
 clòs  
  ________________________________________________  

 2,000 56,10 112,20 
02.11 u    Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mecànicament+  

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

 2,000 15,46 30,92 
02.12 h    Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.                           

 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions  
  ________________________________________________  

 20,000 18,94 378,80 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS                       Projecte executiu de reordenació dels horts del Colomer. Sant Quirze del Vallès  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

134 

 

  _______________  

 TOTAL CAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES ............................................................................  2.517,98 
 
  
 
 CAPITOL 03 EXTINCIÓ D'INCENDIS                                               
03.01 u    Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.inc  

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

 2,000 37,29 74,58 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 03 EXTINCIÓ D'INCENDIS ...........................................................................................  74,58 
 
 CAPITOL 04 PROTECCIÓ INSTAL. ELÈCTRIQUES                                     
04.01 u    Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,3A,fix.inst.,  

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

 1,000 73,34 73,34 
04.02 u    Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=100A,tetrapol.(4P),0,3A,fix.in  

 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),  
 de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic  
 de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de  
 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 1,000 228,11 228,11 
04.03 u    Piqueta connex.terra acer, 300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.,des  

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

 1,000 24,83 24,83 
04.04 u    Transformador de seguretat 24V,col.+desmunt.inclòs                

 Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 1,000 138,34 138,34 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 04 PROTECCIÓ INSTAL. ELÈCTRIQUES...................................................................  464,62 
 
 CAPITOL 05 INSTAL. HIGIENE I BENESTAR                                        
05.01 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,i  

 Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliure-  
 tà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galva-  
 nitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,  
 mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció  
 diferencial  
  ________________________________________________  

 2,000 244,21 488,42 
05.02 mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.        

 Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliu-  
 retà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer gal-  
 vanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, inter-  
 ruptor, endolls i protecció diferencial  
  ________________________________________________  

 2,000 170,33 340,66 
05.03 mes Mòdul prefab.,oficina6x2,3x2,6m,inst.elèc.                        

 Mòdul prefabricat d'oficina de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, re-  
 vestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fi-  
 bra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i quadre de  
 protecció.  
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  ________________________________________________  

 1,000 99,17 99,17 
05.04 u    Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclòs                 

 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i  
 amb el desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 1,000 21,89 21,89 
05.05 u    Taula fusta tauler melamina,3,5mx0,8m,p/10pers.,col.+desmunt.inc  

 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a  
 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 25,000 29,57 739,25 
05.06 u    Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs                 

 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 2,000 54,33 108,66 
05.07 u    Instal.lació provisional d'evacuació.                             

 Instal.lació provisional completa d'evacuació, per a mòduls provisionals de vestidors, banys i menja-  
 dor. Inclou muntatge i desmuntatge de tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.  
  ________________________________________________  

 1,000 58,24 58,24 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 05 INSTAL. HIGIENE I BENESTAR .............................................................................  2.056,29 
 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  4.252,66 
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A. PROTECCIÓ EN RASES 
B. EN FORATS I OBERTURES 
C. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS 
 



 

Escales de mà 
Detalls 

 

 
 

A. ESCALES DE MÀ 
1.  Punt de recolzament 
2.  Esglaons engalavernats 
3.  Travesser d'una sola peça 
4.  Base 
5.  Fins a 5 m. màxim per escales simples 
 Fins a 7 m. per escales reforçades 
6.  Mínim 1 m. 
 
B. MECANISMES ANTILLISCANTS 
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR 
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CAPÍTOL I: CONDICIONS TÈCNIQUES  
 
ÍNDEX  
 
1.1. OBJECTE DEL PLEC. ÀMBIT D'APLICACIÓ  
1.2. CONDICIONS GENERALS  

1.3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
1.4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA  
1.5. REPLANTEIG DE LES OBRES  
1.6. MATERIALS  
1.7. DESVIAMENTS PROVISIONALS  
1.8. ABOCADORS  

1.9. SERVITUDS 1 SERVEIS AFECTATS  
1.10. PREUS UNITARIS  
1.11. PARTIDES ALÇADES  

1.12. TERMINI DE GARANTIA  
1.13. CONSERVACIÓ DE LES OBRES  
1.14. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  
1.15. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES  

1.16. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS 1 SERVEIS EXISTENTS  
1.17. DESVIAMENT DE SERVEIS  
1.18. MESURES D'ORDRE 1 SEGURETAT  
1.19. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES  
1.20. COMENÇAMENT DE L'OBRA, RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS  
1.21. MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ DE PROJECTE 1 TERMINI  
1.22. CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ  
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1. INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

  
1.1. OBJECTE DEL PLEC 1 ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
1.1.1. Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques  
El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, 
prescripcions, criteris i normes que regiran les obres del projecte de REORDENACIÓ DELS 
HORTS DEL COLOMER, DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. 

  
1.1.2. Àmbit d'Aplicació  
 
Les prescripcions d'aquest Plec seran d'aplicació a les obres objecte d'aquest projecte, en tot 
el que no siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i 
restaran incorporades al Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte 

d'Obres prevaldrà per sobre aquestes Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre 
ells. En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s'entendrà que el 
seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin per 

ésser menys restrictives a l'establert en disposicions legals vigents.  
 
1.1.3. Disposicions Generals  
 

PG-4/88 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras".  
Orden, de 02/07/1976 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 162, 175, 07/07/1976) 

* Modificación; pasa a denominarse PG-4. Orden de 21 de enero de 1988, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo (BOE núms. 29 y 51, 03 y 29/02/1988) 

Se aprueba la Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los esfuerzos dinámicos de 
las sobrecargas en los tramos de hormigón armado.  
Orden, de 17/07/1956 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 234, 240, 21/08/1956) 
(Correccio errades: BOE 251 / 07/09/1956 )  

Instrucción de la Dirección General de Carreteras 7.1-IC sobre "plantaciones en las zonas de 
servidumbres de carreteras".  
Orden, de 21/03/1963 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 84, 08/04/1963) 

Instrucción 4.1-IC "Obras pequeñas de fábrica".  
Orden, de 08/07/1964 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 15, 01/18/1965) 

Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1-IC "Drenaje".  
Orden, de 21/06/1965 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 223, 17/09/1965) 

Instrucción 8.3.IC "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en obras 
fuera de poblado".  
Orden, de 31/08/1987 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 224, 18/09/1987) 

Reglamento General de Carreteras.  
Real Decreto 1812, de 02/09/1994 ; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (BOE Num. 228, 23/09/1994) 
* Modificación. Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, del Ministerio de Fomento (BOE num. 9, 

10/01/1998) 
* Modificación. Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, del Ministerio de Fomento (BOE num. 102, 
29/04/1999) 
* Modificación. Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, del Ministerio de Fomento (BOE num. 45, 

21/02/2001) 

Se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones 

de servicios.  
Orden, de 16/12/1997 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 21, 24/01/1998) 
(Correccio errades: BOE 44 / 20/02/1998 )  
* Modificació del punt 3 de l'Ordre. Orden de 13 septiembre 2001, del Ministerio de Fomento (BOE num. 
231, 26/09/2001) 
* Modificació. Orden FOM 392, del Ministerio de Fomento de 2006.(BOE núm. 42, 18/02/2006) 
* Modificació. Orden FOM 1740, del Ministerio de Fomento, de 2006. (BOE núm. 134, 06/06/2006) 

Se aprueba la Norma 3.1-IC, Trazado, de la Instrucción de Carreteras.  
Orden, de 27/12/1999 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 28, 02/02/2000) 
* Modificació. Orden, de 13 de septiembre de 2001 ; Ministerio de Fomento (BOE 231, 26/09/2001) 
Modifica els punts 1.2 i 3.2.2, i l'Annex de la Norma. 

Se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en 

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/pg3.htm
http://www.carreteros.org/pg4/pg4.htm
http://www.carreteros.org/pg4/pg4.htm
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/6304003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/6304003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/6501002.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.carreteros.org/s_obra/8_3ic/indice.htm
http://www.carreteros.org/s_obra/8_3ic/indice.htm
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/940904p.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/980101m.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/980101m.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/990411m.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/990411m.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0102007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0102007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9801005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9801005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9801005ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0109004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0109004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0602005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0606014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0002003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0109004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0109004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0108009.pdf
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materia de supresión y protección de pasos a nivel.  

Orden, de 02/08/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 190, 09/08/2001) 

Orden Circular 10/2002 Secciones de firme y capas estructurales de firmes  
Orden Circular 10, de 30/09/2002 ; Ministerio de Fomento ( Num. , 30/09/2002) 

Se aprueba la Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" de la Instrucción de carreteras  
Orden FOM/3459, de 28/11/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 297, 12/12/2003) 

Se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la instrucción de carreteras.  
Orden FOM/3460, de 28/11/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 297, 12/12/2003) 

Reglament General de Carreteres.  
Decret 293, de 18/11/2003 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num. 4027, 10/12/2003) 

Se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a firmes y pavimentos.  
Orden FOM/891, de 01/03/2004 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 83, 06/04/2004) 

Se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales 

de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.  
Orden Fom 3053, de 23/09/2008 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 261, 29/10/2008) 

Sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias  

Directiva 2008/96/CE, de 19/11/2008 ; Parlamento Europeo y Consejo (BOE Num. 319, 29/11/2008) 

S'aprova el Text refós de la Llei de carreteres  
Decret Legislatiu 2, de 25/08/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5452, 27/08/2009) 
* Modifica els articles 41, 42, 43, 52,56, 58, 60. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament 
de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

Se aprueba la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-

11).  
Orden FOM 2842, de 29/09/2011 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 254, 21/10/2011) 

Se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  
Orden FOM 534, de 20/03/2014 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 83, 07/04/2014) 

Se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.  

Orden FOM 298, de 15/02/2016 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 60, 10/03/2016) 
(Correccio errades: BOE núm. 181 / 28/07/2016 )  

 
ENLLUMENAT PÚBLIC  

Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  
Llei 6, de 31/05/2001 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3407, 12/06/2001) 
* Modifica l'article 3, 8 i disposició transitoria primera. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 
* Modifica els articles 6, 25 i disposició transitoria primera. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del 

Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

Aprova la Instrucció interpretativa de la ITC-MI-BT-009, del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, 
relativa a instal.lacions d'enllumenat públic.  
Resolució, de 17/05/1989 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1151, 05/06/1989) 

Se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07  

Real Decreto 1890, de 14/11/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE Num. 279, 19/11/2008) 

Desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn.  
Decret 190, de 25/08/2015 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 6844, 27/08/2015) 

 
XARXA PÚBLICA D'ELECTRICITAT  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación.  
Real Decreto 3275, de 12/11/1982 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 288, 01/12/1982) 
(Correccio errades: BOE 15 / 18/01/1983 )  

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992) 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0108009.pdf
http://caminos.udc.es/info/asignaturas/404/seccionesfirmeOC.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312009.htm
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http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9206005c.pdf


Projecte executiu de reordenació dels horts del Colomer. Sant Quirze del Vallès 

 

196 
 

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 

S'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica 
soterrada.  
Ordre TIC/341, de 22/07/2003 ; Departament Treball, Indústria, Comerç i 

Turisme (DOGC Num. 3937, 31/07/2003) 

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl.  
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993) 
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme 
(DOGC núm. 2341, 28/02/1997) 

Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310, 27/12/2000) 
(Correccio errades: BOE 62 / 13/03/2001 )  
* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio de 
Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004) 
* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005). 
* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración 

(BOE núm. 114, 12/05/2007) 
* Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010) 
modificació. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE núm. 295, 18/11/2011) 

Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico  

Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE Num. 306, 23/12/2005) 
(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 )  

Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a les 
xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl  
Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341, 28/02/1997) 

Garantia i qualitat del subministrament elèctric.  

Llei 18, de 23/12/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5288, 31/12/2008) 
(Correccio errades: DOGC núm. 5307 / 29/01/2009 )  

Sector eléctrico.  
Ley 24, de 26/12/2013 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 310, 27/12/2013) 

Se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. [entrada en 
vigor 09/12/2014 + disp.adicional primera]  

Real Decreto 337, de 09/05/2014 ; Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo (BOE Num. 139, 09/06/2014) 
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1.2. CONDICIONS GENERALS  

 
1.2.1. Documents del Projecte 
 
El present Projecte consta dels següents documents:  
Memòria i Annexos 
Plànols 
 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són 
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus 
descomposats, Pressupost Total.  
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius; Memòria, annexos, 

els amidaments i els Pressupostos Parcials.  
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la 

propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement d’informació 
que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.  
 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del 
contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin en alguns documents contractuals.  
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir 
la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents 

informatius del Projecte.  
 
En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars prevaleix el 
que s'han prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen 
sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol 1 del present Plec.  

 

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del 
Director, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el 
Contracte.  
 
1.2.2. Direcció d'obra 
  

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d'Obra i que li assigna la legislació 
Vigent, podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador d'acord amb les 
prescripcions establertes, i poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s'emeten 
explícitament en ordre que consti en el corresponent "Llibre d'Ordres" de l'Obra.  
 
Qualsevol membre de l'equip col·laborador del Director d'Obra, inclòs explícitament a l'òrgan 
de la Direcció d'Obra, podrà donar en cas d'emergència, a judici d'ell mateix, les instruccions 

que estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d'obligació compliment pel 
Contractista.  
La inclusió en el present Plec de les expressions Director d'Obra i Direcció d'Obra són 
pràcticament ambivalents, tenint en compte l' anteriorment apuntat, s'entén així que en 
indicar Direcció d'Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són 
presumiblement delegables.  

 
Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que 
fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents:  
  
Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment 
de les condicions contractuals.   
Garantir l' execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions 

degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs.  
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Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la 

seva decisió.  
 
Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, 
condicions de materials i d' execució d'unitats d'obra, sempre que no és modifiquin les 
condicions del Contracte.  
Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.   
Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal 

compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les 
propostes corresponents.  
  
Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 
permisos i autoritzacions necessàries per l'execució de les obres i ocupació dels béns afectats 
per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les 

mateixes.  
  
Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció 

immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el personal, 
material de l'obra i maquinària necessària.  
  
Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els 

documents del contracte.  
  
Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, 
conforme a les normes legals establertes.  
  
El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal 
compliment de les funcions a aquest encomanades.  

  
Preparar la documentació final de l'Obra i expedir el Certificat final d'Obra.  
 
1.2.3. Organització i Representació del Contractista 
 

El Contractista, amb l'oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el 

personal que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que 
més endavant s'indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l'obra 
poden ésser assumides varies d'elles per una mateixa persona.  
 
El Contractista nomenarà a la persona que hagi d'estar per part seva al front de les obres per 
representar com a "Delegat d'Obra", segons el disposat en el Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, i Plecs de Licitació.  

 
Aquesta representació, com a plena dedicació de l'obra, tindrà la titulació d'Enginyer 
Superior i l'experiència professional suficient, a judici de la Direcció d'Obra, i haurà de residir 
a la zona on es desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense previ 
coneixement i acceptació per part d'aquella.  
 
Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que 

dependran de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en 
sectors de l'obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau 
superior responsable del control de qualitat. Serà d'aplicació tot allò que s'ha indicat 
anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d'Obra o per ordre 
d'aquesta.  
 

El Contractista inclourà amb la seva oferta els "currículum vitae" del personal de la seva 
organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l'encarregat inclòs, en la 
intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia 
aprovació de la Direcció d'Obra o per ordre d'aquesta.  
 
Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d'Obra, 
acordaran els detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a 

comunicació escrita entre ambdós, transmissió d'ordres, així com la periodicitat i nivell de 
reunions per a control de la marxa de les obres.  
 



Projecte executiu de reordenació dels horts del Colomer. Sant Quirze del Vallès 

 

199 
 

1.2.4. Documents a lliurar al Contractista 

 
Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d'Obra lliuri al 
Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a 
continuació:  
 
1.2.4.1.- Documents contractuals 
 

Serà d'aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les 
Administracions Públiques.  
En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del 
Projecte, és farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques Particularitats establertes 
a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació amb els altres 
documents contractuals, de forma anàloga a l'expressada a l'Article 1.3.1 del present Plec. 

Malgrat tot l'anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a l'esmentada 
documentació si s'indica expressament en els Plecs de Licitació.  
 

 
 
1.2.4.2.- Documents informatius  
Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s'exigeixi 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de 
moviments de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de 
preus i, en general, tots els que inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són 
documents informatius i, en conseqüència, hauran d'acceptar-se tan sols com a 
complements de la informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans.  
Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o 

negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a 
l'execució de les obres.  
 
1.2.5. Compliment de les ordenances i normativa vigents  
El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, 

durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicació, encara que no expressament 

indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual.  
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El 
Contractista adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del rius, llacs i 
dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, 
etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.  

 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", sent a! seu compte els treballs necessaris.  
 
1.2.6. Obligacions i Drets del Contractista.  
 

1.2.6.1.- Obligacions Generals corresponent al Contractista.  
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.  
 
b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat e Higiene de l'obra en aplicació de 
l'estudi corresponent i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant 

pel seu compliment i per l'observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i 
higiene en el treballs.  
 
c) Subscriure amb la Direcció d'Obra i la resta d'Entitats afectades, l'acta replanteig de 
l'obra.  
 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les 

intervencions dels subcontractistes.  
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e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que 

s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 
prescripció de la Direcció d'Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les 
garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.  
 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar l'enterat a les anotacions que es 
practiquin en el mateix.  
 

g) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.  
 
h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i 
definitiva.  
 
i) Concretar les assegurances d'accident de treball i de danys a tercers durant l'obra.  

 
1.2.6.2.- Verificació dels documents del projecte.  
Abans d'iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada 

li resulta suficient per la compressió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, 
sol·licitar les aclaracions pertinents.  
 
1.2.6.3.- Pla de Seguretat i Salut.  

El Contractista a la vista del Projecte d' Execució que contingui, el Projecte de Seguretat i 
Salut presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l'obra a l'aprovació de la 
Direcció facultativa.  
 
 
1.2.6.4.- Oficina a l'obra  
El Contractista habilitarà a l'obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en 

el que poder estendre i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista 
a disposició de la Direcció Facultativa:  
 

- El Projecte d' Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti 
la Direcció Facultativa.  

- La llicencia d'Obres.  

- El llibre d'Ordenances i Assistències.  
- El Pla de Seguretat i Salut  
- El llibre d’incidències. 
- El Reglament i Ordenances de Seguretat e Salut en el Treball.  
- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.  

 
Disposarà a més, el Constructor, una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment 

condicionada per que en ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.  
 
1.2.6.5.- Presència del constructor a l'obra  
El Cap d'Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que 
hagin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es 
considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d'amidaments i 

liquidacions.  
 
1.2.6.6.- Treballs no estipulats expressament.  
És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de 
les obres, encara quant no s'hagi expressament determinat en els documents del Projecte, 
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director 

d'Obra dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d'obra i 
tipus d'execució.  
 
En defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que requereix 
reformat de projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi 
increment de preus d'alguna unitat d'obra a més del 20 per 100 o del total del pressupost en 
més d'un 10 per 100.  

 
1.2.6.7.- Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.  
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Quan es tracta d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 

indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit el Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o 
les còpies subscrivint amb la seva signatura l'interessat, que figurarà al peu de totes les 
ordres, avisos o instruccions que rebi.  
 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer 
el Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual 

donarà a! Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités.  
 
El Constructor podrà requerir de la Direcció d'Obra, segons les seves respectives comeses, 
les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del 
projectat.  
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1.2.6.8.- Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa.  

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la 
Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d'Obra, davant la 
Propietat, si són de l'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de 
Condicions corresponents. Contra disposicions d' ordre tècnic de la Direcció d'Obra, no 
s'admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera 
oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d'Obra, el qual podrà limitar la 
seva resposta a l'acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 

reclamacions.  
 
1.2.6.9.- Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'arquitecte.  
El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de 
la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius 
per als reconeixements.  

 
Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d'acord amb l'estipulat a 
l'article precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la 

marxa dels treballs.  
 
1.2.6.10.- Faltes del personal  
La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta 

incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà 
requerir el Contractista per que aparti de l'obra els dependents o operaris causants de la 
pertorbació.  
 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
industrials, amb subjecció en el seu cas, a l'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i 
sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.  

 
1:3.- DESCRIPC1Ó OE LES OBRES  
 
1.3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelació.  
Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques General i 

Particular.  

 
1.3.1.1.- Plànols  
Les obres es realitzaran d'acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i 
amb les instruccions i plànols complementaris d'execució que, amb detall suficient per la 
descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista.  
 
1.3.1.2.- Plànols complementaris.  

El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris 
d'execució, necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies 
després de la data indicada. Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al 
Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies.  
 
1.3.1.3.- Interpretació dels plànols  
Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de 

l'Obra, el qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els 
detalls que no estiguin perfectament definits en els plànols.  
 
1.3.1.4.- Confrontació de plànols i mides.  
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que 
l'hagin sigut facilitats, i haurà d'informar aviat al Director de l'Obra sobre qualsevol anomalia 

o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala.  
 
El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans 
d'aparellar l'obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.  
 
1.3.1.5.- Contradiccions, omissions o errades en la documentació.  
 

L'esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o 
viceversa, haurà d'ésser executat com si estigués en tots aquests documents.  
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En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaleix el 

prescrit en aquests últims.  
 
Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l'Obra, que siguin 
manifestament indispensables per portar a terme l'esperit o la intenció exposada en els 
Plànols i Plecs o que per ús i costums tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al 
Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, 
sinó que, pel contrari, haurà d'ésser executats com si haguessin estat complerts i 

correctament especificats.  
 
Per a l'execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran 
el Director d'Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament.  
 
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixen en aquests documents 

per el Director, o pel Contractista, haurà de reflectir-se perceptivament a l'Acta de 
Comprovació del Replanteig.  
 

1.3.1.6.- Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions.  
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s'inclourà la descripció de les obres a les que 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d'aplicar-se, a més de l'establert en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  

 
En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents 
opcions per determinat material, sistema d'execució, unitat d'obra, assaig, etc., el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particular fixarà exactament la que sigui d'aplicació.  
 
1.4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA  
A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de 

Clàusules Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II 
d'aquest Plec o Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:  
  

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses 
provisionals de Serveis.  

 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes.  
 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i 
materials.  
 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.  

-  Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al  
subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, 
així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.  

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses 
d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.  

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc.  

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels 
corresponents a Expropiacions i Serveis afectats.  

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l'obra.  
- Despeses d'accés i vials provisionals.  
-  Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 

unitaris contractats.  

 
1.5. REPLANTEIG DE LES OBRES  
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de 
materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per 
l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, 
necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista.  
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1.6. MATERIALS  

A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions:  
 
Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, e! Contractista 
haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa 
del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o 
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la  

clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".  
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents 
informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les 
prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari.  

 
El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que 
es presentin per I'aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats.  

 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel 
que es refereix a la quantitat com a la qualitat.  

 
1.7. DESVIAMENTS PROVISIONALS  
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o 
accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit 
general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a 
les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les 
esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si 

fossin obres definitives.  
 
Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu 
figurin en el pressupost, en cas que no hi siguin, s'entendrà com a despesa general del 
contractista.  

 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de 
la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de 
les obres, no seran d'abonament.  
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, 
etc., necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o 
per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra.  

Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en 
bones condicions de circulació.  
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
contractista.  
 
1.8. ABOCADORS  

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització 
d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 
Contractista.  
 
Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de 
l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la 

Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el 
Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap 
abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte 
per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.  
 
El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de 
l'obra que siguin susceptibles de ser reciclats.  
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1.9. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS  

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds 
relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els Plànols del 
Projecte.  
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes  
corresponents.  

 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri 
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de 
pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides  
alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra,amb aplicació del preus del 

Quadre núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generals".  
 

1.10. PREUS UNITARIS  
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà  
en els amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.  
 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 
inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual i que no 
figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents 
conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, 
aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent 
unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 

instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment 
necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.  
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels 

preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i 

omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament 
d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte.  
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que 
figura en els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a 
la millor comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per  
això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra 

en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el 
preu unitari corresponent.  
 
1.11. PARTIDES ALÇADES  
Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, 
en els quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 
Contractista, un cop realitzats els treballs ais quals corresponen.  

 
Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el 
seu defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.  
 
1.12. TERMINI DE GARANTIA  
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, 

llevat que el Capítol II del Present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest 
termini.  
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 
principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regira 
pel que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat.  
 

1.13. CONSERVACIÓ DE LES OBRES  
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, 
entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les 
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obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes 

les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament,senyalitzacions i 
barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 
etc.).  
 
A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà pel que es disposa a la 
clàusula 22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".  
 

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegaments de les obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista.  
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves 
proposicions econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 

assegurances que siguin convenients.  
 
1.14. EXISTENCIA DE TRANSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les 
obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. E! Contractista 
programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 
s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui 

motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes 
i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del 
contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior 
impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran 
definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en 
l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris.  
 

1.15. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES  
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les 
obres sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser 
execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista 
complirà les ordres de la Direcció referents a l'execució de les Obres per fases que marcarà 

la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment 

acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats.  
 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a 
l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran 
ser en cap moment objecte de reclamació.  
 
1.16. EXISTENCIA DE SERVITUDS l SERVEIS EXISTENTS  

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui 
l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el  
Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de 
manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.  
 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 

plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual.  
Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraren incloses 
en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.  
 
1.17. DESVIAMENT DE SERVEIS  

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què 
disposi, o mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el 
terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor rnanera d'executar els 
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari 
modificar.  
 
Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes 

corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions.  
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Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la 

col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària.  
 
1.18. MESURES D'ORDRE l SEGURETAT  
El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i 
segura marxa dels treballs.  
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de 

les obres de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a 
alguna altra persona o Entitat. .En conseqüència el constructor  
assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent sobre 
accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el 
risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent.  
 

1.19. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES  
La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats 
d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l'execució de les obres com després 

del seu termini a efectes de recepció.  
 
En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi 
disposició general a l'efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que tenen 

que reunir els esmentats assaigs, anàlisis i proves. També indicarà el laboratori per a 
realitzar-los.  
 
1.19.1. Definició  
S'entendrà per Control de Qualitat el conjunt d'accions plantejades i sistemàtiques 
necessàries per proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i 
instal·lacions es construeixen d'acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de 

disseny del present Projecte.  
El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents:  
 

- Qualitat de matèries primeres.  
- Qualitat d'equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de 

fabricació. 

- Qualitat d'execució de les obres (construcció i muntatge).  
-  Qualitat de l'obra terminada (inspecció i proves).  

 
1.19.2. Programa de Control de Qualitat.  
 
1.19.2.1.- Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d'Obra.  
La Direcció d'Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d'inspecció i Control de les obres i  

realitzarà els assaigs, i en donarà facilitats necessàries.  
 
El cost de l'execució d'aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a 
conseqüència dels mateixos el subministrament, material o unitat d'obra compleix les 
exigències de qualitat.  
 
Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos:  

 
a- Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d'obra és 
rebutjat.  
 
b- Si és tracta d'assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, 
materials o unitats d'obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats per 

la Direcció d'Obra.  
 
c- Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors.  
 
1.19.2.2.- Procediments, Instruccions i Plànols.  
Totes les activitats relacionades amb \a construcció, inspecció i assaigs, s'hauran d'executar 
d'acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents  

anàlegs que desenvoluparan detalladament l'especificat en els plànols i Plecs de  
Prescripcions del Projecte.  
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1.19.2.3. Control de materials i serveis comprats.  

Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar 
documentada i serà sotmesa a l' aprovació de la Direcció d'Obra.  
 
Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan 
d'acord amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d'inspecció 
degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats.  
 

 
 
1.19.2.4. Maneig, emmagatzematge i transport.  
El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els 
procediments i instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, 
maneig i emmagatzematge del materials i components utilitzats en l'Obra.  

 
1.19.2.5. Processos especials.  
Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i 

controlades per personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats 
d'acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables d'acord amb els Plecs de 
Prescripcions i Plànols del Projecte.  
 

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits.  
 
1.19.2.6. Inspecció d'obra per part del Contractista.  
El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves 
necessàries per que la Construcció de l'obra s'ajusti a les condicions requerides en el 
Projecte.  
 

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la 
representació de la Direcció d'Obra a la presa de provetes, realització d'assaigs "in situ" i/o 
en Laboratoris, controls de fabricació, etc., que realitzin la Direcció d'Obra.  
 
1.19.2.7. Gestió de la documentació.  

S'assegurarà l'adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l'obra de forma 

que s'aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats 
incloses en el Programa de Control de Qualitat.  
 
1.19.3. Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció 
(P.P.I.).  
La Direcció d'obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el  
 

1.19.2., per cada activitat o fase d'obra amb un mes d'antelació a la data 
programada d'inici de l'activitat o fase.  
 
Les activitats o fases d'obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, 
entre altres, les següents:  
 

- Recepció i emmagatzematge de materials.  

- Fabricació de tubs.  
- Col·locació de tubs en rases.  
- Rebliments i compactacions.  
- Pavimentacions  
- Rics i aglomerats asfàltic.  
- Construcció de Pous de Registre.  

- Formigons en General - Col·locació i cura  
- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons) 
- Acers en general.  
- Obres de fàbrica.  
- Fabricació i transport de formigó.  
- Etc.  
 

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, 
quant siguin aplicables:  
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- Descripció i objecte del Pla  

- Codis i normes aplicables.   
- Materials a utilitzar  
- Plànols de construcció (número i denominació)  
- Procediments de construcció prevists per el Contractista.  
- Procediments d'inspecció, assaigs i proves  
 
-  Proveïdors i subcontractistes.  

- Embalatge, transport i emmagatzematge.  
- Marcat e identificació.  
- Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 

 
 
Adjunt al P.C.Q. s'inclourà un Programa de Punts d’inspecció, document que consistirà en un 

llistat seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a 
realitzar durant tota la activitat o fase d'obra.  
 

Per cada operació s'indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i 
procediments a utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els 
controls a realitzar.  
 

Una vegada finalitzada la activitat o fase d'obra, existirà una evidència (mitjançant protocols 
o firmes en el P.P.I.) de que s'han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs 
programats.  
 
1.19.4.- Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat.  
Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en 
compliment dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s'entén inclòs en els Preus 

del Contracte.  
 
1.19.5.- Nivell de Control de Qualitat.  
En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número 
d'assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l'execució de l'obra per controlar la qualitat 

dels treballs. S'entén que el número fixat d'assaigs es mínim i que en el cas d'indicar varis 

criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència 
major.  
 
El Director d'Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d'aconseguir 
el control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el 
projecte. Els assaigs addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del 
Contractista.  

 
1.19.6.- Responsable del Contractista del Control de Qualitat.  
El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l'Obra un Tècnic 
Superior amb tot l'equip necessari per l'execució d'aquest control.  
 
 
1.20. COMENÇAMENT DE L'OBRA, RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.  

 
El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant en la forma necessària per que dintre dels períodes parcials en 
aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, la 
execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte.  
 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa 
del començament dels treballs al menys amb tres dies d'antelació.  
 
1.20.1.- Ordre dels treballs.  
En general, la determinació de l'ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d'aquells 
casos en que, per circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció 
Facultativa.  

 
1.21. MODIFICACIÓ 0 AMPLIACIÓ DE PROJECTE l PLAÇ  
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1.21.1.- Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major.  

Quant sigui previst per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no 
s'interromprà els treballs, continuant-se segons les instruccions donades per la Direcció 
Facultativa en tant és formula o tramita el Projecte Reformat.  
 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la 
Direcció de les obres disposi per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o 
qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del 

qual serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que es 
convingui.  
 
1.21.2.- Pròrroga per causa de forca major.  
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues 
començar les obres, o tingués que suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 

terminis prefixats, es donarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la  
contracta, previ informe favorable de la Direcció d'Obra, Per això, el Constructor exposarà, 
en escrit dirigit a la Direcció d'Obra, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs 

i l'endarreriment que per això s'originarà en els terminis acordats, raonat degudament la 
pròrroga que per aquesta causa sol·licita. responsabilitat de la direcció facultativa en el 
retard de l'obra.  
 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d'obres estipulats, 
adduint com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del 
cas en que tot i sol·licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat.  
 
1.22. CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ.  
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del 
mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva 

responsabilitat i per escrit entreguin a la Direcció d'Obra al Contractista dins de les 
limitacions pressupostades i de conformitat amb l'especificat a l'article 11.  
 
1.22.1.- Obres ocultes.  
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de restat ocultes a l'acabament de l'Obra, 

s'aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents 

s’estendran per duplicat, entregant-se un a la Direcció Facultativa i l'altre al Contractista,  
signats tots ells per els dues parts. Aquest plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, 
es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.  
 
1.22.2.- Treballs defectuosos.  
El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les 
"Condiciones generales y particulars de índole tècnic" del Plec de Condicions i es realitzaran 

tots i cada un dels treballs contractats d'acord amb l’especificat també en aquest document.  
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, és responsable de l'execució 
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense 
que l'exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que 
aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d' obra, que sempre 
s'entendran estesos i abandonats a bon compte.  
Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o 

defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells  
col·locats no reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l'execució dels 
treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el 
contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i és 
negués a l'enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el 

Director d'Obra, qui ho resoldrà.  
 
1.22.3.- Vicis ocults.  
Si la Direcció d'obra tingués fonaments raonables de l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la 
recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els 
treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància l'Arquitecte.  

 
Les despeses que se'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin 
realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat.  
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B - Tipus B 

B011 - Familia 011 

 
 

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 7-234):  >= 5 

Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 

Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

- 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 

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 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). 
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B031 - Familia 031 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0312020. 

 

 

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: 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 

Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134):  0% 

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): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 

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 83-124 EXP) 

- 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 7-136): 

- 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 933-2): 

- Granulat gruixut: 

     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes 
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Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 75 

- Resta de casos:  >= 80 

Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 

 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

- Granulat gruixut: 

     - Granulat arrodonit:  <= 1% 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: <= 15% 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. 

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 



Projecte executiu de reordenació dels horts del Colomer. Sant Quirze del Vallès 

 

 
  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

216 

 

- 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 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA 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). 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

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. 

 

 

 

B037 - Familia 037 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0371000,B0372001. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural 

- Tot-u artificial 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 

determini la DF. 

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable 

sota les condicions possibles més desfavorables. 

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres 

capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres 

matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 

 

TOT-U NATURAL: 

El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipòsits naturals, 

sòls naturals o per la mescla d'ambdòs. 

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 

+------------------------------------------------+ 

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 

¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦ 
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¦------------¦-----------------------------------¦ 

¦     50     ¦       100      --       --        ¦ 

¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦ 

¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦ 

¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦ 

¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦ 

¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦ 

¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦ 

¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦ 

¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦ 

¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦ 

+------------------------------------------------+ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 

retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1:  > 35 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 

- Vorals de T3 i T4:  > 25 

Plasticitat: 

- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 

- T4: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 

- Vorals sense pavimentar: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 

 

TOT-U ARTIFICIAL: 

El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o 

parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 

provenint d'una planta autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de 

carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 

continguda dins d'un dels fusos següents: 

+------------------------------------------------+ 

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 

¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦ 

¦------------¦-----------------------------------¦ 

¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 

¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦ 

¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 

¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 

¦      4     ¦      26-45    31-54    14-37      ¦ 

¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 

¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 

¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 

¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 

+------------------------------------------------+ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 

retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Trànsit T0 a T2:  < 30 

- T3, T4 i vorals:  < 35 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1:  > 40 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 

- Vorals de T3 i T4:  > 30 

Plasticitat: 

- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
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- Vorals sense pavimentar: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 

 

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

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. 

 

 

 

B051 - Familia 051 

 
 

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-03 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 

- 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. 
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CIMENTS COMUNS (CEM): 

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

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  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ 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    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ 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/R): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

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). 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de 

la norma UNE 80310. 

 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 

paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 

han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 

ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 

el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 

ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 

tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 

químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 

homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin 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 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 

producte 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 

proporcions nominals de tots els seus components. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de subministrament 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Designació i denominació del ciment 

- Referència de la comanda 

- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 

- Restriccions d'utilització 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 

- Dates de producció i d'ensacat del ciment 

- Pes net 

- Designació i denominació del ciment 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Restriccions d'utilització 

- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

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 de l'element 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 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-03). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 

de los cementos comunes. 

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 

agua de mar. 
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B053 - Familia 053 

 
 

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 

- 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: 
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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 

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 de l'element 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. 

 

 

 

B064 - Familia 064 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B064300C,B064300BZ. 

 

 

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). 
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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. 

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: 
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     - 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 

- 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. 

 

 

 

B0DF - Familia 0DF 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0DF6F0A. 

 

 

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, buneres 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: 

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

 

B0DZ - Familia 0DZ 
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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: 

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. 

 

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. 

El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF. 

 

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. 
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La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 

estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 

- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

 

BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 

indeformabilitat. 

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 

antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 

de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament 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). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 

 

 

 

B0F1 - Familia 0F1 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0F1D2A1. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces de 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 
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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 

- 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 
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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: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

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: 

- 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 

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.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element 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. 
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B0G1 - Familia 0G1 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0G1UC03,B0G1UC03Z. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.). 

Les pedres considerades són: 

- Gres 

- Calcària 

- Granítica 

Els acabats superficials considerats són: 

- Serrada i sense polir 

- Abuixardada 

- Polida 

- Polida i abrillantada 

- Tosquejada 

- Flamejada 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o 

cavitats provinents de restes orgànics. 

No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 

Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable. 

La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de 

ser planes. 

En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir 

les arestes vives. 

Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 

Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), 

amplada ( b) i gruix (d). 

Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça. 

En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, 

discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels 

materials afegits. 

El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 

i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341. 

Pes específic (UNE_EN 1936): 

- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 

- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 

- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3 

 

PEDRA DE GRES: 

Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra 

de quars i materials aglomerants diversos. 

No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal. 

 

PEDRA CALCÀRIA: 

Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari 

constituïda bàsicament per carbonat càlcic. 

La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila. 

 

PEDRA GRANÍTICA: 

Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 

bàsicament per quars, feldespat i mica. 

No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics. 

 

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 



Projecte executiu de reordenació dels horts del Colomer. Sant Quirze del Vallès 

 

 
  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

232 

 

L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 

Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els 

següents:  

Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 

12372 i UNE-EN 12372/AC 

Resistència a l'abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 

Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

Toleràncies: 

- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 

     - Classe 1 (marcat P1): 

          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 

          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 

          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 

     - Classe 2 (marcat P2): 

          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 2 mm 

          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ± 3 mm 

          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals: 

     - Classe 1 (marcat D1): 

          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 

          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 

     - Classe 2 (marcat D2): 

          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 

          - Llargària => 700 mm  : 6 mm 

- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal: 

      - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 

      - Classe 1 (marcat T1): 

          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 

          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 

          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat T2): 

          - Gruix =< 30 mm:  ± 10% 

          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 

          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm 

- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 

     - Vora recta més llarga > 0,5 m: 

          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 

          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 

     - Vora recta més llarga > 1 m: 

          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 

          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 

     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 

          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 

          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm 

 

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 

12057  

Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12mm. 

Els requisits per a les rajoles de pedra naturals per a paviments i escales i per a plaquetes 

són els següents: 

- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció a l'aigua per capil.laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 

- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de 

complir la norma UNE-EN 14157. 

- Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
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- Tactebilitat:  (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir 

la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

Toleràncies: 

Toleràncies per peces amb gruix >12mm 

- Gruix nominal E en mm: 

     - 12<E<=15: ±1,5 mm 

     - 15<E<=30: ±10% 

     - 30<E<=80: ±3 mm 

     - E>80 : ±5 mm 

     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són 

vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 

- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm 

      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 

- Longitud i amplària:  

+---------------------------------------------------------------+ 

¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 

+---------------------------------------------------------------+ 

Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 

- Llargada i amplària:  ±1mm 

- Gruix:  ±1,5mm 

- Planor: 0,15% 

- Esquadres: 0,15% 

 

PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.  

Els requisits per a la pedra natural per a revestiments murals és el següent: 

- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 

- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 

- Absorció a l'aigua per capil.laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 

Toleràncies: 

- Gruix nominal E en mm  

     -12<E<=30     10% 

     -30<E<=80     ±3 mm 

     -E>80      ±5 mm 

     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són 

aplicables i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 

- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm 

      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 

- Longitud i amplària:  

+---------------------------------------------------------------+ 

¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 

+---------------------------------------------------------------+ 

- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges 

del passador): 

     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la longitud o amplària de la rajola:  ±2 mm 

     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ±1mm (mesurat des la cara exposada) 

     - Profunditat del forat:  +3 / -1mm 

     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 

     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 
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Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos 

metàl.lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 

Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats 

 

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 

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 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 

mínim: 

- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1341 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors 

declarats pel fabricant: 

     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatories) 

     - Resistència al glaç/desglaç 

     - Resistència a la flexió 

     - Resistència a l'abrasió 

     - Resistència al lliscament 

     - Absorció d'aigua 

     - Tractament químic superficial 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 

la següent informació: 

     - Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - Referència a la norma EN 1341 

     - L'ús previst i la descripció de la llosa 

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 

zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 

     - La resistència a flexió 

     - La resistència al lliscament (si procedeix) 

     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 

     - La durabilitat 

     - Tractament superficial químic (si procedeix) 

Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de 

manera que no es trenquin ni s'escantonin. 

 

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 

12057  

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: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 

i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 

   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar 

la següent informació com a mínim:   

-  Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 

el mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 

12440) i els usos finals 

- Característiques: 

      - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern: 

          - Reacció al foc 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència al lliscament 

          - Tactilitat 

         - Densitat aparent 
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     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern: 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència al lliscament 

          - Tactilitat 

          - Resistència a les gelades 

          - Resistència al xoc tèrmic 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.  

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: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 

i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 

   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar 

la següent informació com a mínim:   

-  Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 

el mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 

12440) i els usos finals 

- Característiques: 

      - Plaques per a ús intern: 

          - Reacció al foc 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència a l'ancoratge 

          - Permeabilitat al vapor d'aigua 

         - Densitat aparent 

     - Plaques per a ús exterior: 

          - Reacció al foc 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència a l'ancoratge 

          - Resistència al glaç / desglaç 

          - Permeabilitat al vapor d'aigua 

          - Resistència al xoc tèrmic 

         - Densitat aparent 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. 

Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. 

Requisitos. 

UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. 

 

 

 

BD5Z - Familia D5Z 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD5ZJJJ0. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 

materials complementaris per a pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 

- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 

- Reixa practicable o fixa 

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 

vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 

s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 

zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 

d'aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 

ser utilitzat. 

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la 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. 

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: 
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     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 

     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 

Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Guerxament:  ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 

següents: 

Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 

lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures: 

     - Llargària:  <= 170 mm 

     - Amplària: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 

     - Diàmetre: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 

 

REIXA: 

Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la 

capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 

La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 

L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124. 

 

BASTIMENT: 

Ha de ser pla i ben escairat. 

Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si 

el bastiment és rectangular i tres si és circular. 

Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 

Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 

Toleràncies: 

- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 

- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 

- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 

- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 

 

BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 

Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix 

material. 

Separació entre traves:  <= 100 cm 

Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 

Alçària del passamà de travada:  60 mm 

 

REIXA FIXA: 

Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si 

el bastiment és rectangular i tres si és circular. 

Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 

Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
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ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 

l'element completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 

altres defectes superficials. 

 

DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER: 

Gruix:  >= 2,75 mm 

Gruix i massa del galvanitzat: 

- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 

- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 

 

ELEMENTS DE FOSA: 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 

residu. 

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 

gotes fredes, etc.). 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 

fosa blanca. 

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 

superior. 

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 

Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 

Contingut de sofre:  <= 0,14% 

 

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 

El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 

El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, 

exfoliacions ni taques. 

Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 

Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 

Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BASTIMENT: 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 

exigides i amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques. 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 

conté i les seves dimensions. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element 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. 
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ELEMENTS DE FOSA GRIS: 

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas. 

 

 

 

BD7F - Familia D7F 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD7FC050,BD7F4370. 

 

 

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: 

- 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. 
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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:  0,2mm. 

   - 63-75-90:  0,3mm. 

   - 110-125:  0,4mm. 

   - 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: 

- 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: 
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   - 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 de l'element 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 

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. 

 

 

 

BG22 - Familia G22 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG22TL10. 

 

 

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: 
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- 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 de l'element 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. 
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D - Tipus D 

D070 - Familia 070 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D070A8B1,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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F - Tipus F 

F219 - Familia 219 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F2194JB3,F2192C04,F2194XC2,F2194AL4. 

 

 

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 

 



Projecte executiu de reordenació dels horts del Colomer. Sant Quirze del Vallès 

 

 
  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

245 

 

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 

 

 

 

F21D - Familia 21D 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F21D4102,F21D2102,F21DFG02. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 

manuals o mecànics. 

S'han considerat els elements següents: 

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 

mantinguin el mateix nivell. 

Ha d'estar fora de servei. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS 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. 

 

EMBORNAL: 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

 

 

F221 - Familia 221 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F2213850. 

 

 

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 per mètodes arqueològics 

- 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 per mètodes arqueològics: 

- Preparació de la zona de treball 
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- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Excavació manual per nivells 

- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 

- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca 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. 

EXCAVACINS 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. 

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 
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- 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. 

EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 

d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

 

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. 

 

 

 

F222 - Familia 222 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F2225650,F2225A20. 

 

 

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. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 



Projecte executiu de reordenació dels horts del Colomer. Sant Quirze del Vallès 

 

 
  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

249 

 

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 en 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. 
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Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 

i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 

argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 

DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

 

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 

 

 

 

F228 - Familia 228 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F228A30F. 

 

 



Projecte executiu de reordenació dels horts del Colomer. Sant Quirze del Vallès 

 

 
  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

251 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 

per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que 

normalment s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 

tractament d'aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 

tractament d'aquests residus 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, 

nucli, zona exterior i fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 

amb els mitjans que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 

els sòls adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 

la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 

de condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 30 mm 

 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa 

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha 

de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 

0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 

inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la 

unió amb el nou reblert. 
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Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 

abans de l'execució. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o 

s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 

l'addient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 

ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 

assolit la resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 

La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 

tuberia instal·lada. 

 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 

superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 

estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 

crear entre ells una superfície contínua de separació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 

es tracti de terres. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

 

 

F931 - Familia 931 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F931202J. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial 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, 

provenint d'una planta autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de 

carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

Grau de compactació: 

- Tot-u artificial: 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 

- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 

510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

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 

 

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. 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua 

de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el 

contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, 

si es considera necessari. 

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 

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 

aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior. 

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 medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

 

 

F936 - Familia 936 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F9365H11. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Estesa i vibratge amb regle vibratori 

- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa 

i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas de col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

En el cas de 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 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 

i a les rasants previstes. 

Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una 

fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm 

d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 

els junts de retracció. 

Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 

Fck 
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Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 

mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment 

utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

 

 

 

FD5Z - Familia D5Z 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FD5ZJJJ4. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter, si és el cas 

- Col·locació de l'element 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 

drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. 

Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment 

perimetral, i han de mantenir el seu pendent. 

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 

perímetre. 

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 

o bé produir sorolls. 

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 

Toleràncies d'execució: 

- Guerxament:  ± 2 mm 

- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BASTIMENT: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

 

FG22 - Familia G22 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FG22TL1K. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa 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 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- L'estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha 

d'efectuar el tractament superficial. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

 

ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

Recobriment de guix:  >= 1 cm 

 

SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

 

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
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El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 

DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 

per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 

canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 

especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 

d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 

i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 

plaques de formigó, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 

en la resta de muntatges. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos flexibles. 

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

DILIGÈNCIA, per fer constar que aquest Projecte executiu dels Horts municipals, ha estat 
aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 26/07/2022. Tot el document 
consta de 270 pàgines. 

Sant Quirze del Vallès, a la data de signatura 

El secretari acc. 
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