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 Formes diverses d'abonament de les obres 
 Relacions valorades i certificacions 
 Millora d'obres lliurement executades 
 Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 Abonament d'esgotaments i d'altres treballs especials no contractats 
 Pagaments 
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2.6 DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
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0. PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
 
Article 1.- El present Plec general de condicions té caràcter supletori del plec de condicions particulars del 
projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic, tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-
ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el 
contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al promotor o propietari de l'obra, al contractista o 
constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'arquitecte i a l'aparellador o arquitecte tècnic, així 
com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en relació amb l'acompliment del 
contracte d'obra. 
 
 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 
 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents, relacionats per ordre de relació pel que fa al 
valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra 
 si és que existeix. 
 2. El plec de condicions particulars. 
 3. El present plec general de condicions. 
 4. La resta de la documentació del projecte( memòria, plànols, medicions i pressupost). 
Les ordres i instruccions de la direcció facultativa de les obres s'incorporà al projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. 
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval 
sobre la mida a escala. 



 

1. CONDICIONS FACULTATIVES 
 
 
1.1 DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 
 
L'ARQUITECTE DIRECTOR 
 
Article 3.- Correspon a l'arquitecte director: 
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de 
resoldre les contingències que es produeixin, i impartir les instruccions complementàries que calgui per 
aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, si escau, concorrin en la direcció amb funció 
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra i la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la 
recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure, juntament amb l'aparellador o arquitecte 
tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
 
L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 
 
Article 4.- Correspon a l'aparellador o arquitecte tècnic: 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del projecte d'acord amb el que preveu a l'article 1.4. de les 
tarifes d'honoraris aprovades per RD 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el 
control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients per preveure els riscs del treball en la 
realització de l'obra i aprovar el pla de seguretat i higiene per poder-lo aplicar. 
d) Aprovar el replanteig de l'obra, preparar l'acta corresponent i subscriure-la juntament amb l'arquitecte i 
amb el constructor. 
e) Comprovar les instal.lacions provisionals, els mitjans auxiliars i els sistemes de seguretat i higiene en 
el treball i controlart-ne la correcta execució. 
f) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles 
de bona construcció. 
g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les 
freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions 
que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa 
tècnica aplicable. Dels resultats, n'informarà puntualment al constructor, donant-li, en tot cas, les ordres 
oportunes; si la contingència no es resolgués, s'adoptaran les mesures que calgui i en donarà compte a 
l'arquitecte. 
h) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
i) Subscriure, juntament amb l'arquitecte, el certificat final d'obra. 
 
 
EL CONSTRUCTOR 
 
Article 5.- Correspon al constructor: 
a) Organitzar els treballs de construcció redactant els plans d'obra que calgui i projectant o autoritzant les 
instal.lacions provisionals i els mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar, quan calgui, el pla de seguretat i higiene de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent i 
disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per 
l'observància de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 
c) Subscriure, amb l'arquitecte i l'aparellador o arquitecte tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Exercir la direcció de tot el personal que intervingui en l' obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 



 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, 
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'aparellador o 
arquitecte tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de 
idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist-i-plau a les anotacions que s'hi 
practiquin. 
g) Facilitar a l'aparellador o arquitecte tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per a 
l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
 
1.2 DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
 
 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el constructor consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, 
sol.licitarà els aclariments pertinents. 
PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 
Article 7.- El constructor, a la vista del projecte d'execució que contingui, en tot cas, l'estudi de seguretat i 
higiene, presentarà el pla de seguretat i higiene de l'obra a l'aprovació de l'aparellador o arquitecte tècnic 
de la direcció facultativa. 
 
 
OFICINA A L'OBRA 
 
Article 8.- El constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on 
s'hi puguin extendre i consultar els plànols.En l'esmentada oficina  tindrà sempre el contractista a 
disposició de la direcció facultativa: 
 
 El projecte d'execució complet, inclosos els complements que en el  
 seu cas, redacti l'Arquitecte. 
 La llicència d'obres. 
 El llibre d'ordres i assistències. 
 El pla de seguretat i higiene. 
 El llibre d'incidències. 
 El Reglament i Ordenança de seguretat i higiene en el treball. 
 La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5. j) 
 
Disposarà a més el constructor d'una oficina per a la direcció facultativa, convenientment condicionada 
per a treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Article 9.- El constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a 
l'obra, que tindrà el caràcter de cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo 
i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.Les seves funcions seran les 
del constructor segons s'especifica a l'article 5. 
 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el plec de "Condicions particulars 
d'índole facultativa" el delegat del contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els 
casos. 
 
El plec de condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el constructor 
s'obligui a mantenir a l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 



 

 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, facultarà a l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense 
cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
 
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 
 
Article 10.- El cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant 
la jornada legal de treball i acompanyarà a l'Arquitecte o l'aparellador o arquitecte tècnic en les visites que 
facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin 
necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de d'amidaments i liquidacions. 
 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de projecte, 
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'arquitecte dins els límits 
de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
 
En cas de defecte d'especificació en el plec de condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprès de la propietat tota variació que suposi increment de preus 
d'alguna unitat d'obra en mès del 20 per 100 o del total del pressupost en mès d'un 10 per 100. 
 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 12.- Quan es tracti 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 al constructorque estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva 
signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l'aparellador o arquitecte tècnic com de l'arquitecte. 
 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la direcció facultativa vulgui fer el constructor, 
haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'haguès dictat, el qual donarà al 
constructor el corresponent rebut si així ho sol.licitès. 
 
Article 13.- El constructor podrà requerir de l'arquitecte o de l'aparellador o arquitecte tècnic, segons les 
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
execució del projecte. 
 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
Article 14.- Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de 
la direcció facultativa, solament podrà presentar-les, a travès de l'arquitecte, davant la propietat, si són 
d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. 
Contra disposicions d'ordre tècnic de l'arquitecte o de l'aparellador o arquitecte tècnic, no s'admetrà cap 
reclamació, i el contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot 
cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 
 
Article 15.- El constructor no podrà recusar als arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per 
als reconeixements i amidaments. 



 

 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, 
però sense que per això no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
FALTES DEL PERSONAL 
 
Article 16.- L'arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el contractista perquè 
aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el plec de condicions particulars i sense perjudici de les 
seves obligacions com a contractista general de l'obra. 
 
 
1.3 PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS 
AUXILIARS 
 
CAMINS I ACCESSOS 
 
Article 18.- El constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament. 
L'aparellador o arquitecte tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
REPLANTEIG 
 
Article 19.- El constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 
principals que mantindrà com a base d'ulteriors 
replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del contractista i inclosos en la seva 
oferta. 
 
El constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'aparellador o arquitecte tècnic i una vegada aquest 
últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser 
aprovat per l'arquitecte, i serà responsabilitat del constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Article 20.- El constructor començarà les obres en el termini marcat en el plec de condicions particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el plec 
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a 
terme dins del termini exigit en el contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el contractista haurà de donar compte a l'arquitecte i a l'aparellador o 
arquitecte tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 
casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la direcció facultativa estimi convenient variar. 
 
 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRATISTES 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la direcció facultativa, el contractista general haurà de donar 
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres 
Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que 
tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la direcció facultativa. 
 



 

 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'arquitecte en tant es formula 
o tramita el projecte reformat. 
El constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la direcció de les 
obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter 
urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en unpressupost addicional 
o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
 
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del constructor, aquest no puguès 
començar les obres, o haguès de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, 
se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de 
l'arquitecte. 
 
Per això, el constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'arquitecte la causa que impedeix l'execució o la 
marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament 
la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 
 
 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 
 
Article 25.- El contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al.legant com a causa la carència de plànols o ordres de la direcció facultativa, a excepció del cas en què 
havent-ho sol.licitat per escrit no se li haguès proporcionat. 
 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la direcció 
facultativa i per escrit, entreguin l'arquitecte o l'aparellador o arquitecte tècnic al constructor, dins de les 
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificar a l'article 11. 
 
OBRES OCULTES 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents 
s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'arquitecte; l'altre a l'aparellador; i el tercer, al contractista. 
Aquests documents aniran signats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es 
consideraran documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 
 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
 
Article 28.- El constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
"condicions generals i particulars d'índole tècnica"del plec de condicions i realitzarà tots i cadascun dels 
treballs contractats d'acord amb allò especificat tambè en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs 
que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala 
execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col.locats sense que li exoneri de 
responsabilitat el control que ès competència de l'aparellador o arquitecte tècnic, ni tampoc el fet que 



 

aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses 
i abonades a bon compte. 
 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'aparellador o arquitecte tècnic detecti vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les 
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de 
ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
 
Si la Contracta no estimès justa la decisió i es neguès a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant l'arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
 
VICIS OCULTS 
 
Article 29.- Si l'aparellador o arquitecte tècnic tinguès raons de pes per creure en 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 necessaris per reconèixer els treballs que 
suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'arquitecte. 
 
Les despeses que ocasionin seran a compte del constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, 
en cas contrari seran a càrrec de la propietat. 
 
 
 
 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDÈNCIA 
 
Article 30.- El constructor tè llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts 
que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el plec particular de condicions tècniques 
preceptuï una procedència determinada. 
 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el constructor haurà de presentar a 
l'aparellador o arquitecte tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual 
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
 
Article 31.- A petició de l'arquitecte, el constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l'anticipació prevista en el calendari de l'obra. 
 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
 
Article 32.- El constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el plec de condicions 
particulars vigent en l'obra. 
 
Si no s'haguès preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'aparellador o 
arquitecte tècnic, però acordant prèviament amb el constructor la seva justa tassació, tenint en compte el 
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en 
aquest plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions 



 

formals del plec, es reconeguès o es demostrès que no eren adequats per al seu objecte, l'arquitecte, a 
instància de l'aparellador o arquitecte tècnic, donarà ordre al constructor de substituir-los per altres que 
satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen 
 
Si el constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres de retirada els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat fent càrrec de les despeses a la Contracta.Si els 
materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el constructor 
prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
 
Article 34.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que 
intervinguin en l'execució de les obres, seran per compte de la contracta. 
 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se 
de nou a càrrec tambè de la Contracta. 
 
 
 
 
 
NETEJA DE LES OBRES 
 
Article 35.- Es obligació del constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de le obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explicitament en aquest plec ni en la documentació restant del projecte, el 
constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la direcció facultativa de les obres i, en 
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
 
1.4 DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat 
del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del constructor, de l'arquitecte i de 
l'aparellador o arquitecte tècnic. Es convocarà tambè als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin 
intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les 
obres es trobessin en estat de ser admesos. 
Seguidament, els tècnics de la direcció facultativa extendran el  
corresponent certificat de final d'obra. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al constructor 
les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, 
finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
 



 

Si el constructor no haguès complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
 
DOCUMENTACIÓ FINAL DE L'OBRA 
 
Article 38.- L'arquitecte director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que 
s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t, del Reial Decret 515/1989, de 21 
d'abril. 
 
 
MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per part de l'aparellador o 
arquitecte tècnic al seu amidament definitiu, amb l'assistència precisa del constructor o del seu 
representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'arquitecte amb la seva 
signatura, servirà per a l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat 
retinguda en concepte de fiança. 
 
 
TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el plec de condicions particulars i en qualsevol 
cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del contractista. 
 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades 
per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, 
seran a càrrec de la Contracta. 
 
 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà desprès de transcorregut el termini de garantia en igual 
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del 
constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i 
quedaran nomès subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
 
PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobès en les 
condicions adients, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'arquitecte-director fixarà al constructor els terminis i 
formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà 
resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS, LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es 
fixi en el plec de condicions particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tinguès concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra 
empresa.Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en 
l'article 35. 



 

 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 
i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treball no acabats però acceptables a criteri de l'arquitecte director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
 
 
 
 
 
2 CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
 
2.1 PRINCIPI GENERAL 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procès de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment 
establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden  
exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les  
seves obligacions de pagament. 
 
 
2.2 DE LES FIANCES 
 
FIANCES 
 
Article 47.- El contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que 
s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3  
per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art. 53). 
 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en  
la mateixa proporció. 
 
 
FIANÇA PROVISIONAL 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi 
part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant 
estipulació distinta en el plec de condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com 
a m'inim, del total del pressupost de contracta. 
 
El contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en 
el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el plec de condicions particulars 
del projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent 
(10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en 
qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el plec de condicions 
particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i 
en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució 
de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf.L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es 
declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que haguès fet per prendre part en 
la subhasta. 
 
 
EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANÇA 



 

 
Article 49.- Si el contractista es neguès a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en 
les condicions contractades, l'arquitecte-director, en nom i representació del propietari, els ordenarà 
executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la 
fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import 
de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no 
fossin de recepció. 
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) 
dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el contractista li 
acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, 
subministraments, subcontractes 
 
 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'arquitecte director, accedís a fer recepcions parcials, 
tindrà dret el contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
 
2.3 DELS PREUS 
 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, 
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.Es consideran costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que  
intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que 
siguin necessaris per a la seva execució. 
 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties 
professionals. 
 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu 
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge 
dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els 
contractes d'obres de l'administració pública aquest percentatge s' estableix entre un 13 per 100 i un 17 
per 100.) 
 
Benefici industrial El benefici industrial del contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les 
partides anteriors.Preu d'Execució material S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per 
la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial.Preu de Contracta  
 



 

El preu de Contracta ès la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses generals i el Benefici 
Industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 
PREUS DE LA CONTRACTA. IMPORT DEL CONTRACTE 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i 
ventura, s'entèn per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu 
d'execució material mès el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de 
contractista. 
 
El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions particulars se n'estableixi 
un altre de diferent. 
 
 
PREUS CONTRADICTORIS 
 
Article 54.- Es produiran presu constradictoris nomès quan la Propietat mitjançant l'arquitecte decideixi 
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna 
circumstància imprevista. 
 
El contractista estarà obligat a efectuar els canvis.Si no hi ha acord, el preu es resoldrà 
contradictòriament entre l'arquitecte i el contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el 
termini que determini el plec de condicions particulars.  
 
Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte mès anàlog dins del quadre de preus del 
projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització mès freqüent en la localitat. Els contradictoris que hi 
haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
 
Article 55.- Si el contractista abans de la signatura del contracte, no haguès fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el 
quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a 
Facultatives). 
 
 
FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D'APLICAR ELS PREUS 
 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació 
dels preus  o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, 
al plec general de condicions tècniques, i en segon lloc, al plec general de condicions particulars. 
 
 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que 
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el calendari, a un 
muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de contracte. 
 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió 
corresponent d'acord amb la fòrmula establerta en el plec de condicions particulars, percibint el 
contractista la diferència en mès que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100.No hi haurà 
revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el calendari de la oferta. 
 
 
EMMAGATZEMATGE DE MATERIALS 
 



 

Article 58.- El contractista està obligat a fet els emmagatzematges de materials o aparells d'obra que la 
Propietat ordeni per escrit.Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel propietari són, de 
l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el contractista. 
 
 
2.4 OBRES PER ADMINISTRACÓ 
 
 
ADMINISTRACIÓ 
 
Article 59.- Se'n diuen "obres  per administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva 
realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bè 
mitjançant un constructor.Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 
 
Article 60.- Se'n diuen "obres per administració directa" aquelles en què el propietari per si mateix o 
mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix arquitecte-director, autoritzat expressament per 
aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els 
materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les 
operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes 
obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, ès un simple dependent del propietari, 
ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que ès el que reuneix, per tant, la doble 
personalitat de Propietat i contractista. 
 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 
 
Article 61.- S'entèn per "obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un propietari i un 
constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs 
que calguin i es convinguin. Són, per tant, característiques peculiars de les "obres per administració 
delegada o indirecte" les següents: 
 
a) Per part del propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del constructor totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el propietari la facultat de poder ordenar, 
bè per si mateix o mitjançant l'arquitecte-director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, 
l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui 
necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb 
la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del propietari un tant per cent 
(%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel constructor. 
 
 
 
 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran 
les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "condicions particulars d'índole econòmica" 
vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despese d'administració les presentarà el constructor 
al propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat m'es 
endavant els documents següents conformats tots ells per l'aparellador o arquitecte tècnic: 
 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el 
dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 



 

 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que ès establert en la legislació vigent, especificant 
el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les 
esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i 
ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra 
durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de  
retirada d'enderrocs. 
 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de 
la qual hagi intervingut el constructor, ja que el seu abonament ès sempre a compte del propietari. 
 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la quan hagin 
intervingut el constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), 
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius 
d'accidents, les despeses generals que originin al constructor els treballs per administració que realitzi el 
Benefici Industrial del mateix. 
 
 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al constructor dels comptes d'administració delegada, els 
realitzarà el propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o 
pel seu delegat representant. Independentment, l'aparellador o l'arquitecte tècnic redactarà, amb la 
mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. 
Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al constructor sinó que s'haguès pactat el 
contrari contractualment. 
 
 
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per administració delegada es reserva el 
propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al constructor se li autoritza per gestionar-los i 
adquirir-los, haurà de presentar al propietari, o en la seva representació a l'arquitecte-director, els preus i 
les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 
 
Article 65.- Si l'arquitecte-director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en 
alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos 
generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al constructor, amb la finalitat 
que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per 
l'arquitecte-director. 
 
Si un cop feta aquesta notificació al constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin 
als normals, el propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del 
quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al constructor 
en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues 
parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 
 
Article 66.- En els treballs d'"obres per administració delegada" el constructor nomès serà responsable 
dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i tambè els 



 

accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les 
mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. 
 
En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que 
poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el constructor està obligat a reparar pel seu compte els 
treballs defectuosos i a respondre tambè dels  
accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
2.5 DE LA VALORACIÓ I L’ABONAMENT DELS TREBALLS 
 
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el plec 
particular de condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà 
així: 
 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda 
en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne 
variar solament el nombre d'unitats executades. 
 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a 
la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al contractista l'import de les compreses en els treballs 
executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el projecte, els quals serviran de base 
per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos 
emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'arquitecte-director. S'abonarà al contractista en 
idèntiques condicions al cas anterior. 
 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "plec general de 
condicions econòmiques" determina. 
 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el  
contracte. 
 
 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "plecs de condicions 
particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Concontractista una relació valorada de les obres 
executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'aparellador.El treball 
executat pel contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus 
assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a mès allò establert en el present 
"plec general de condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres 
accessòries i especials, etc. 
 
Al contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, 
l'aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota 



 

d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta 
nota, el contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la 
seva recepció, l'arquitecte-director acceptarà o refusarà les reclamacions del contractista si hi fossin, 
donant-li compte de la seva resolució i podent el contractista, en el segon cas, acudir davant el propietari 
contra la resolució de l'arquitecte-director en la forma prevista en els "plecs generals de condicions 
Facultatives i Legals".Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'arquitecte-
director expedirà la certificació de les obres executades. 
 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.El 
material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del propietari, podrà certificar-se 
fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del projecte, 
sense afectar-los del tant per cent de Contracta.Les certificacions es remetran al propietari, dins del mes 
següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, 
subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc 
aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.Les relacions valorades 
contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'arquitecte-
director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
 
MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 
 
Article 69.- Quan el contractista, inclòs amb autorització de l'arquitecte-director, utilitzès materials de 
preparació mès acurada o de mides mès grans que l'assenyalat en el projecte o substituís una classe de 
fàbrica per una altra de preu mès alt, o executès amb dimensions mès grans qualsevol part de l'obra o, 
en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri 
de l'arquitecte-director, no tindrà dret, no obstant, mès que a l'abonament del que poguès correspondre 
en el cas que haguès construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "plec de condicions particulars d'índole econòmica", vigent en 
l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment 
que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats 
amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al contractista, exceptuant el cas que en el pressupost de l'obra s'expressi que l'import 
d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'arquitecte-director indicarà al contractista i amb 
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el pressupost aprovat o, en el 
seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues 
parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el plec de condicions particulars en 
concepte de Despeses generals i Benefici Industrial del contractista. 
 
 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I D’ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole 
especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del contractista, i si no 
fossin contractas amb tercera persona, el contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses 
de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel propietari per separat de la Contracta.A mès de 



 

reintegrar mensualment aquestes despeses al contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per 
cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el plec de condicions particulars. 
 
 
PAGAMENTS 
 
Article 72.- El propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. L'import d'aquests terminis 
correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'arquitecte-director, en virtut de 
les quals es verificaran els pagaments. 
 
 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat 
treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el projecte i, sense causa justificada, no 
s'haguessin realitzat pel contractista al seu temps, i l'arquitecte-director exigís la seva realització durant el 
termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es 
va establir en els "plecs particulars" o en el seu defecte en els generals, en el cas que aquests preus 
fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a 
que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, 
prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per  
deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà  
per aquests treballs res al contractista. 
 
 
 
2.6 DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
 
 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE 
LES OBRES 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/00) de l'import total 
dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el 
calendari d'obra.Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
 
Article 75.- Si el propietari no paguès les obres executades, dins del mes següent a què correspon el 
termini convingut, el contractista tindrà a mès el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent 
(4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre 
l'import de l'esmentada certificació. 
 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-
se aquest pagament, tindrà dret el contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació 
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin 
les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de 
l'obra contractada o adjudicada.Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució 
del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el contractista no justifiqui que en la data de 
l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de 
pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
 



 

2.7 DIVERSOS 
 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, nomès en el cas que l'arquitecte-director hagi manat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells 
previstos en el contracte.Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en 
cas d'error en les medicions del projecte, a no ser que l'arquitecte-director ordeni, tamb'e per escrit, 
l'ampliació de les contractades.En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts 
contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats 
millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes 
millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.Se seguirà el mateix criteri i 
procediment, quan l'arquitecte-director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en 
els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
 
 
 
 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calguès valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'arquitecte-director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament desprès de sentir al 
contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins 
el termini d'execució, s'estimi mès enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
l'esmentat termini. 
 
 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
 
Article 78.- El contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la 
seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el 
valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en 
el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni 
l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. 
 
El reintegrament d'aquesta quantitat al contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de 
la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del contractista, fet en document públic, el 
propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; 
la infracció del què  
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el contractista pugui resoldre el contracte, amb 
devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una 
indemnització equivalent a l'import dels danys causats al contractista pel sinistre i que no se li haguessin 
abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb 
aquesta finalitat per l'arquitecte-director. 
 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la 
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici 
afectada per l'obra. 
 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
contractista, abans de contractar-los, en coneixement del propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la 
seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 
 



 

Article 79.- Si el contractista, tot i sent la seva obligació, no atèn la conservació de l'obra durant el termini 
de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel propietari abans de la recepció definitiva, 
l'arquitecte-director, en representació del propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la 
vigilància, neteja i tot el que s'haguès de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per 
compte de la Contracta. 
 
En abandonar el contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'arquitecte-director fixi. 
 
Desprès de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
contractista, no s'hi guardaran mès eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la 
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, 
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "plec de condicions 
econòmiques". 
UTILITZACIÓ PER PART DEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BÉNS DEL PROPIETARI 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització del propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al propietari, tindrà obligació de 
adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte 
conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició 
ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no haguès 
acomplert el contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el propietari a costa 
d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Els arquitectes: Marc Padrós i Estivill / Xavier Valls i Calvet 
 
 
El present Pla general, que consta de 24 pàgines, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el 
contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'arquitecte-director i el 
quart per l'expedient del projecte dipositat en el Col.legi d'arquitectes el qual es convè que donarà fe del 
seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
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B - Tipus B 
B033 - Familia 033 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10,B0332Q10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 
provenints d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han 
considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas 
restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment 
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament 
de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració 
física o química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es 
puguin donar al lloc d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica 
superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
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El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres 
enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes 
d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una 
densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats 
provinents de formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més 
petit dels següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin 
grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
>45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que 
formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions 
següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del 
gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit 
aplicable a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o 
prioritariament naturals (UNE 7-238):  >= 0,20 
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Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 g/cm3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 
1744-1):  <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats 
prioritariament naturals (UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode 
accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el 
garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La 
composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les 
característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior 
al 2% (UNE 103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
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Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament 
que ha d'estar a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, 
les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la 
documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a 
l'art.28.3 de la norma EHE, si el material s’ha d’utilitzar en la confecció de 
formigons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 
5.2-IC: Drenaje superficial 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 
 
 
B037 - Familia 037 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural 
- Tot-u artificial 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el 
que determini la DF. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o 
química apreciable sota les condicions possibles més desfavorables. 
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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      │ 
│────────────│───────────────────────────────────│ 
│     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     │ 
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│      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 
- 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 
 
B051E201,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. 
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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. 
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       │ 
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│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │  CEM II/A-S  │ 
│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 
│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│                                       │  CEM II/A-Q  │ 
│                                       │  CEM II/B-Q  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 
│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 
│                                       │  CEM II/A-W  │ 
│                                       │  CEM II/B-W  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb esquist           │  CEM II/A-T  │ 
│ calcinat                              │  CEM II/B-T  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb filler            │  CEM II/A-L  │ 
│ calcari                               │  CEM II/B-L  │ 
│                                       │  CEM II/A-LL │ 
│                                       │  CEM II/B-LL │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland mixt                  │  CEM II/A-M  │ 
│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment amb escòries de                │  CEM III/A   │ 
│ forn alt                              │  CEM III/B   │ 
│                                       │  CEM III/C   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 
│                                       │  CEM IV/B    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
│                                       │  CEM V/B     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM 
IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components 
principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 
de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques 
i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/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. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
 
B053 - Familia 053 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
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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: 
- 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 
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- 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. 
 
 
B0DF - Familia 0DF 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
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: 
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La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de 
putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu 
procés de formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri 
la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb 
calç. 
Resistència:  38 - 43 kg/mm2 
Límit elàstic:  30 - 34 kg/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 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la 
protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 
metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres 
o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, 
etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, 
suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la 
seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment 
de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a 
conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del 
formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la 
resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 
desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó. 
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. 
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. 
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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 
 
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una 
pasta d'argila i, eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i 
cocció. 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 
Es consideren les següents tipus de maons: 
- Massís (M) 
- Calat (P) 
- Foradat (H) 
Es consideren les següents classes de maons: 
- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els maons 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. 
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. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de 
l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una 
temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de 
cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi 
submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 
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- Maó massís:  >= 100 kp/cm2 
- Maó calat:  >= 100 kp/cm2 
- Maó foradat:  >= 50 kp/cm2 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 

┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│Dimensió nominal     │        Fletxa màxima     │ 
│                     │──────────────────────────│ 
│Aresta o diagonal (A)│ Cara vista │Per revestir │ 
│        (cm)         │    (mm)    │    (mm)     │ 
│─────────────────────│────────────│─────────────│ 
│        A > 30       │      4     │      6      │ 
│   25 < A <= 30      │      3     │      5      │ 
│ 12,5 < A <= 25      │      2     │      3      │ 
└────────────────────────────────────────────────┘ 

Gruix de les parets del maó: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                              │ Maó cara  │ Maó per a    │ 
│                              │ vista (mm)│ revestir (mm)│ 
│──────────────────────────────│───────────│──────────────│ 
│Paret exterior cara vista     │    >= 15  │      -       │ 
│Paret exterior per a revestir │    >= 10  │     >= 6     │ 
│Paret interior                │    >= 5   │     >= 5     │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,45 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027): 
- Maó per a revestir:  <= 22% 
- Maó de cara vista:  <= 20% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça:  1 
- Dimensió:  <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 
unitats:  1 
Toleràncies: 
- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 
     - Cara vista: 
          - Aresta < 30 cm i > 10 cm:  ± 3 mm 
          - Aresta <= 10 cm:  ± 2 mm 
     - Per a revestir: 
          - Aresta < 30 cm i > 10 cm:  ± 6 mm 
          - Aresta <= 10 cm:  ± 4 mm 
- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 
     - Cara vista: 
          - Aresta < 30 cm i > 10 cm:  5 mm 
          - Aresta <= 10 cm:  3 mm 
     - Per a revestir: 
          - Aresta < 30 cm i > 10 cm:  6 mm 
          - Aresta <= 10 cm:  4 mm 
- Angles diedres: 
     - Maó de cara vista:  ± 2° 
     - Maó per a revestir:  ± 3° 
MAONS DE CARA VISTA: 
Gelabilitat (UNE 67-028):  No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
MAÓ MASSÍS: 
Maó sense perforacions o amb perforacions al pla. 
Volum de les perforacions:  <= 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació:  <= 2,5 cm2 
MAÓ CALAT: 
Maó amb tres o més perforacions al pla. 
Volum de les perforacions:  > 10% del volum del maó 
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Massa mínima del maó dessecat: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Llarg    │  Gruix  │  Maó per revestir │  Maó cara vista │ 
│─────────│─────────│───────────────────│─────────────────│ 
│         │ 3,5 cm  │       1000 g      │        -        │ 
│<= 26 cm │ 5,2 cm  │       1500 g      │      1450 g     │ 
│         │ 7,0 cm  │       2000 g      │      1850 g     │ 
│─────────│─────────│───────────────────│─────────────────│ 
│         │ 5,2 cm  │       2200 g      │      2000 g     │ 
│>= 26 cm │ 6,0 cm  │       2550 g      │      2350 g     │ 
│         │ 7,5 cm  │       3200 g      │      2900 g     │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MAÓ FORADAT: 
Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació:  <= 16 cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1) 
- Distintiu de qualitat, si el té 
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 
 
Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de 
Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción 
RL-88. 
 
 
B965 - Familia 965 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B965A7D0,B965AZ001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una 
secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal 
i en la seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
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- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 
l’assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta 
norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més 
pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i 
cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a 
apta per a l’ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 
resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 



   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Pressupost SB-AM 
 
 
 
 

 

20 
  

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a 
l’embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a 
apta per a l’ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 
resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha 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 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos 
de ensayo. 
 
 
B985 - Familia 985 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B985A500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una 
secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal 
i en la seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
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Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 
l’assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta 
norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més 
pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i 
cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a 
apta per a l’ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 
resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a 
l’embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a 
apta per a l’ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 
resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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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 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos 
de ensayo. 
 
 
B9H1 - Familia 9H1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H13210,B9H18210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament 
escalfats, que es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 
7. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o 
d'altres matèries estranyes. 
GRANULAT GROS: 
Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
El contingut d’impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat 
natural, o en part de sorrers naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les 
condicions exigides per al granulat gros. 
POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de 
fabricació, o aportar-se a la mescla per separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als 
granulats després de passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la 
mescla. 
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, 
per destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, 
de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a 
baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin 
seques o humides. 
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MESCLA BITUMINOSA: 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de 
complir les prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i 
estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per 
tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral 
d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
MESCLA BITUMINOSA: 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75). 
*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados 
preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
 
BBM1 - Familia BM1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM12702,BBM11202. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
- Microesferes de vidre 
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa 
d'alumini o acer galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de 
pintura no reflectora, o làmina reflectora. 
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La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa 
d'alumini haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i 
resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa 
doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a 
del "Reglamento de Circulación”. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer 
galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per 
a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o 
abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 
624, 625 i 626 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les 
normes UNE 135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts 
sense galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
Gruix de la placa:  1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància 
especificats a la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent 
tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense 
grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni 
reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran la Euronorma 143 
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PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de 
circulació es classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en 
tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de 
microesferes de vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i 
pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà 
sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que 
estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de 
microesferes de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb 
els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació 
adequada.  Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un 
adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una 
làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de 
microprismes integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests 
elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies condicions 
d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per 
a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per 
unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa 
direcció però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen 
les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 
135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines 
sintètiques, transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents 
atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la 
turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 
135350, han de complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle 
divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 1 kg/cm 
- Allargament: > 10% 
MICROESFERES DE VIDRE: 
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Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la 
visibilitat nocturna de les marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum 
incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor. 
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels 
percentatges de massa retinguda acumulada de microesferes retingudes en els 
tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 

┌───────────────────────────────────────┐ 
│        Tamís        │Massa retinguda  │ 
│  (ISO 565 R 40/3)   │   acumulada     │ 
│                     │  (% en pes)     │ 
│─────────────────────│─────────────────│ 
│Superior de seguretat│     0 a 2       │ 
│Superior nominal     │     0 a 10      │ 
│Intermedis           │  N1 a N2 (*)    │ 
│Inferior nominal     │   95 a 100      │ 
└───────────────────────────────────────┘ 

* N2-N1 <= 40 
Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 
- Diametre < 1 mm:  < 20% 
- Diametre >= 1 mm:  < 30% 
Índex de refracció (MELC 12.31): 
- Classe A:  >= 1,5 
- Classe B:  >= 1,7 
- Classe C:  >= 1,9 
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta 
o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre 
d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense 
contacte directe amb el terra. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
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*Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 
vertical de carreteras. 1984. 
*UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas 
de chapa de acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 
*UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes 
retroreflectantes mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y 
métodos de ensayo. 
*UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
*UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de 
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de 
ambos. 
 
 
BBMZ - Familia BMZ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZ1B20,BBMZ1C20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al 
paviment 
SUPORTS D’ACER GALVANITZAT: 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i 
les dimensions han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de 
seguretat. 
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, 
per al suport de senyalització vertical. 
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El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a 
la capa de zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts 
sense galvanitzar. 
Tipus d’acer:  AP 11(UNE 36-093) 
Doblegament (UNE 7-472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Secció rectangular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
- Secció circular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 

┌─────────────────────────────────┐ 
│Gruix │ Allargament mínim (%)    │ 
│ (mm) │──────────────────────────│ 
│      │Longitudinal│Transversal  │ 
│──────│────────────│─────────────│ 
│ <=40 │     26     │     24      │ 
│──────│────────────│─────────────│ 
│ > 40 │     25     │     23      │ 
│ <=65 │            │             │ 
└─────────────────────────────────┘ 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en 
calent, per a barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en 
calent, recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera 
de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni 
desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Gruix:  3 mm 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una 
superfície resistent a l’abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’eina 
recomanada pel fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 



   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Pressupost SB-AM 
 
 
 
 

 

29 
  

La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o 
de naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície 
resistent a l’abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’un vehicle en 
moviment, ha de tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, 
indicats en la UNE-EN 1463-1. 
El contorn del cos de l’element, no ha de tenir vores afilades que puguin 
comprometre la seguretat de la circulació vial. 
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas 
d’arrencament o trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a 
l’element arrencat ni degut als elements d’ancoratge que pugin restar sobre la 
calçada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a 
mínim, el nom del fabricant i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 
1463-1 i s’han de comprovar segons aquesta norma. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i 
galvanitzats en calent, necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de 
seguretat. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 
superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni 
empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 
24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i 
galvanitzat en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i 
les dimensions han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
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Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin 
les seves característiques. 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les 
característiques de l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram 
contigu i al seu suport. 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE 
PEIX: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. (Vigente 
hasta 29 de marzo 2007). 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
*Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 
vertical de carreteras. 1984. 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
*UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros 
retrorreflectantes.Parte 1:Características iniciales. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
*UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. 
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas 
de fabricaión y ensayos. 
 
 
BD5Z - Familia D5Z 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5ZJJJ0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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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 
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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: 
     - 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. 
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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 
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):  >= 18 kg/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 A/37B, 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:  >= 24 kg/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 34 kg/mm2 
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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. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de 
suministro de piezas moldeadas. 
 
 
BDD1 - Familia DD1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD153A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per 
un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o 
sense armadura, per a la formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de 
la tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l’adaptació del bastiment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l’aigua de pastat i els possibles additius han de complir 
la legislació vigent. L’ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin 
compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves 
propietats. No s'han d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o 
procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfície 
interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que 
no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han 
d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
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Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en 
colpejar-la amb un martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats 
sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 
50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 
Quantía mínima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de 
l’orofici d’apertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de 
l’àrid, amb un mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un 
gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans 
de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 kg/cm2 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d’anar marcats amb la següent 
informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l’element 
  - HM per a tubs de formigó en massa 
  - HA per a tubs de formigó armat 
  - HF per a tubs de formigó amb fibres d’acer 
- Identificació d’una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d’entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d’ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- 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 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
- Gruix de paret:  ± 5% 



   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Pressupost SB-AM 
 
 
 
 

 

36 
  

- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: 
± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior 
màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb 
un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu 
vertical. 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar 
tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o 
bé ha de portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs 
de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 
mm 
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que 
incideixi en el pou  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per 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 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
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). 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de 
hormigón con fibra de acero y de hormigón armado. Complemento nacional de la 
Norma UNE-EN 1917. 
 
 
BDDZ - Familia DDZ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZ6DD0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o 
interceptors i materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
- Complements per a pou de registre: 
     - Graó d’acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre 
el tub i el pou de registre 
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 
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- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui 
obrir amb una eina d’us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 
relació amb el bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa 
o reixa i la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 
7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en 
condicions d’us. 
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 
i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només 
les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han 
d’ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En 
general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i 
tancament, han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les 
condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual 
a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - 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. 
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Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 
100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de 
cobrir a l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, 
escrostonament, ni altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les 
arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar 
protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre 
tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions 
de sorra, gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i 
sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a 
la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa 
colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 18 kg/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% 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per 
a facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, 
discontinuïtats, exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  34 - 50 kg/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 22 kg/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
- Diàmetre del rodó:  - 5% 
GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
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El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les 
càrregues de servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 38 kg/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al 
pou de registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, 
configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin 
afectar la seva funció. 
No ha de tenir porus. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de 
peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del 
fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'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. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de 
suministro de piezas moldeadas. 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 
*UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de 
recepción y suministro de piezas moldeadas. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
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*UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías 
de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los 
materiales. 
 
 
BFB1 - Familia FB1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB1J400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua 
a pressió a temperatures fins a 45°C, amb unions soldades o connectat a pressió. 
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. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir 
bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben 
visible les dades següents: 
- Referència del material, PE 50A 
- Diàmetre nominal 
- Gruix nominal 
- Pressió nominal 
- UNE 53131 
- Identificació del fabricant 
- Any de fabricació 
Tot en aquest mateix ordre. 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura 
utilització, Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 25°C:  0,8 x Pn 
25°C < T <= 30°C:  0,63 x Pn 
30°C < T <= 35°C:  0,5 x Pn 
35°C < T <= 40°C:  0,4 x Pn 
40°C < T <= 45°C:  0,32 x Pn 
Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min 
Resistència a la tracció:  >= 19 MPa 
Allargament al trencament:  >= 350% 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 
Temperatura de treball:  <= 45°C 
Coeficient de dilatació lineal:  0,2 mm/m °C 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

┌─────────────────────────────────────┐ 
│ Pressió nominal │ Pressió de prova  │ 
│    tub (bar)    │   a 20°C (bar)    │ 
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│─────────────────│───────────────────│ 
│        4        │        12         │ 
│        6        │        19         │ 
│       10        │        30         │ 
└─────────────────────────────────────┘ 

Gruix de la paret i pes: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      │    PN 4 bar    │    PN 6 bar    │    PN 10 bar    │ 
│──────│────────────────│────────────────│─────────────────│ 
│  DN  │  Gruix │ Pes   │  Gruix │ Pes   │  Gruix │ Pes    │ 
│ (mm) │  paret │(kg/m) │  paret │(kg/m) │  paret │(kg/m)  │ 
│      │  (mm)  │       │  (mm)  │       │  (mm)  │        │ 
│──────│────────│───────│────────│───────│────────│────────│ 
│  10  │    -   │   -   │    -   │   -   │   2,0  │ 0,05   │ 
│  12  │    -   │   -   │    -   │   -   │   2,0  │ 0,06   │ 
│  16  │    -   │   -   │    -   │   -   │   2,0  │ 0,09   │ 
│  20  │    -   │   -   │    -   │   -   │   2,0  │ 0,12   │ 
│  25  │    -   │   -   │   2,0  │  0,15 │   2,3  │ 0,2    │ 
│  32  │    -   │   -   │   2,0  │  0,2  │   2,9  │ 0,3    │ 
│  40  │   2,0  │  0,25 │   2,4  │  0,2  │   3,7  │ 0,4    │ 
│  50  │   2,0  │  0,3  │   3,0  │  0,4  │   4,6  │ 0,7    │ 
│  63  │   2,4  │  0,5  │   3,8  │  0,7  │   5,8  │ 1,1    │ 
│  75  │   2,9  │  0,7  │   4,5  │  1,0  │   6,8  │ 1,5    │ 
│  90  │   3,5  │  1,0  │   5,4  │  1,4  │   8,2  │ 2,1    │ 
│ 110  │   4,2  │  1,5  │   6,6  │  2,1  │  10,0  │ 3,1    │ 
│ 125  │   4,8  │  1,9  │   7,4  │  2,7  │  11,4  │ 4,1    │ 
│ 140  │   5,4  │  2,3  │   8,3  │  3,3  │  12,7  │ 5,1    │ 
│ 160  │   6,2  │  3,0  │   9,5  │  4,4  │  14,6  │ 6,7    │ 
│ 180  │   6,9  │  3,8  │  10,7  │  5,5  │  16,4  │ 8,4    │ 
│ 200  │   7,7  │  4,7  │  11,9  │  6,8  │  18,2  │10,4    │ 
│ 225  │   8,6  │  6,0  │  13,4  │  8,6  │  20,5  │13,1    │ 
│ 250  │   9,6  │  7,4  │  14,8  │ 10,6  │  22,7  │16,2    │ 
│ 280  │  10,7  │  9,2  │  16,6  │ 13,2  │  25,4  │20,3    │ 
│ 315  │  12,1  │ 11,7  │  18,7  │ 16,7  │  28,6  │25,7    │ 
│ 355  │  13,6  │ 14,7  │  21,1  │ 21,2  │  32,3  │32,6    │ 
│ 400  │  15,3  │ 18,7  │  23,7  │ 26,9  │  36,4  │41,4    │ 
│ 450  │  17,2  │ 23,7  │  26,7  │ 34,0  │  41,0  │52,4    │ 
│ 500  │  19,1  │ 29,2  │  29,6  │ 41,9  │  45,5  │64,6    │ 
│ 560  │  21,4  │ 36,6  │  33,2  │ 52,5  │   -    │      - │ 
│ 630  │  24,1  │ 46,3  │  37,4  │ 66,5  │   -    │      - │ 
│ 710  │  27,2  │ 58,7  │  42,0  │ 84,4  │   -    │      - │ 
│ 800  │  30,6  │ 74,3  │  47,4  │107    │   -    │      - │ 
│1000  │  38,5  │116    │   -    │  -    │   -    │      - │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies: 
- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 

┌─────────────────────────────────────────────┐ 
│   DN   │ Tolerància │ Ovalació absoluta     │ 
│  (mm)  │   màxima   │───────────────────────│ 
│        │  DN (mm)   │   Tub   │     Tub     │ 
│        │            │  recte  │  enrotllat  │ 
│────────│────────────│─────────│─────────────│ 
│   10   │   + 0,3    │  ± 0,2  │    ± 0,6    │ 
│   12   │   + 0,3    │  ± 0,3  │    ± 0,8    │ 
│   16   │   + 0,3    │  ± 0,4  │    ± 1,0    │ 
│   20   │   + 0,3    │  ± 0,4  │    ± 1,2    │ 
│   25   │   + 0,3    │  ± 0,5  │    ± 1,5    │ 
│   32   │   + 0,3    │  ± 0,7  │    ± 2,0    │ 
│   40   │   + 0,4    │  ± 0,8  │    ± 2,4    │ 
│   50   │   + 0,5    │  ± 1,0  │    ± 3,0    │ 
│   63   │   + 0,6    │  ± 1,3  │    ± 3,8    │ 
│   75   │   + 0,7    │  ± 1,5  │    ± 4,5    │ 
│   90   │   + 0,9    │  ± 1,8  │    ± 5,4    │ 
│  110   │   + 1,0    │  ± 2,2  │    ± 6,6    │ 
│  125   │   + 1,2    │  ± 2,5  │    ± 7,5    │ 
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│  140   │   + 1,3    │  ± 2,8  │    ± 8,4    │ 
│  160   │   + 1,5    │  ± 3,2  │    ± 9,6    │ 
│  180   │   + 1,7    │  ± 3,6  │           - │ 
│  200   │   + 1,8    │  ± 4,0  │           - │ 
│  225   │   + 2,1    │  ± 4,5  │           - │ 
│  250   │   + 2,3    │  ± 5,0  │           - │ 
│  280   │   + 2,6    │  ± 5,6  │           - │ 
│  315   │   + 2,9    │  ± 6,3  │           - │ 
│  355   │   + 3,2    │  ± 7,1  │           - │ 
│  400   │   + 3,6    │  ± 8,0  │           - │ 
│  450   │   + 4,1    │  ± 9,0  │           - │ 
│  500   │   + 4,5    │  ± 10,0 │           - │ 
│  560   │   + 5,0    │  ± 11,2 │           - │ 
│  630   │   + 5,0    │  ± 12,6 │           - │ 
│  710   │   + 5,0    │  ± 14,2 │           - │ 
│  800   │   + 5,0    │  ± 16,0 │           - │ 
└─────────────────────────────────────────────┘ 

- Gruix de la paret: 
┌──────────────────────────────────┐ 
│ Gruix nominal │ Tolerància màxima│ 
│    e (mm)     │       (mm)       │ 
│───────────────│──────────────────│ 
│     2,0       │      + 0,4       │ 
│  2,3 - 3,0    │      + 0,5       │ 
│  3,5 - 3,8    │      + 0,6       │ 
│  4,2 - 4,8    │      + 0,7       │ 
│  5,4 - 5,8    │      + 0,8       │ 
│  6,2 - 6,9    │      + 0,9       │ 
│  7,4 - 7,7    │      + 1,0       │ 
│  8,2 - 8,6    │      + 1,1       │ 
│  9,5 - 10,0   │      + 1,2       │ 
│    10,7       │      + 1,3       │ 
│ 11,4 - 11,9   │      + 1,4       │ 
│ 12,1 - 12,7   │      + 1,5       │ 
│ 13,4 - 13,6   │      + 1,6       │ 
│ 14,6 - 14,8   │      + 1,7       │ 
│    15,3       │      + 1,8       │ 
│ 16,4 - 16,6   │      + 1,9       │ 
│    17,2       │      + 2,0       │ 
│ 18,2 - 18,7   │      + 2,1       │ 
│    19,1       │      + 2,2       │ 
│    20,5       │      + 2,3       │ 
│ 21,1 - 21,4   │      + 2,4       │ 
│    22,7       │      + 2,5       │ 
│    23,7       │      + 2,6       │ 
│    24,1       │      + 3,9       │ 
│    25,4       │      + 4,1       │ 
│ 26,7 - 27,2   │      + 4,3       │ 
│    28,6       │      + 4,5       │ 
│    29,6       │      + 4,7       │ 
│    30,6       │      + 4,8       │ 
│    32,3       │      + 5,1       │ 
│    33,2       │      + 5,2       │ 
│    36,4       │      + 5,7       │ 
│    37,4       │      + 5,9       │ 
│    40,9       │      + 6,4       │ 
│    42,0       │      + 6,5       │ 
│    45,5       │      + 7,1       │ 
│    47,4       │      + 7,4       │ 
└──────────────────────────────────┘ 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Fins a 160 mm de diàmetre nominal, en rotlles o en trams rectes. 
Els diàmetres superiors se subministraran en trams rectes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i 
l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo 
*UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para 
canalizaciones enterradas de distribución de combustibles gaseosos. 
Características y métodos de ensayo. 
 
 
BG31 - Familia G31 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG314500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió 
assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar 
amb neutre i pentapolar. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de 
designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de 
poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–
K (AS) 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 
de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les 
normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a 
la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a 
l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de 
ser raonablement cilíndrica. 
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L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a 
la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 
conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de 
groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de 
groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat 
de groc i verd 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │ 
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ 
│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del 
valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-
603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-
603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color 
per a la identificació de la secció dels conductors de fase. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-
603-1. 
La coberta ha de una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus 
Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color 
per a la identificació de la secció dels conductors de fase. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
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- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 
Características 
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los 
conductores aislados de los cables eléctricos. 
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
*UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 
0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 
0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
poliolefina. 
 
 
BGW1 - Familia GW1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW11000,BGW16000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, 
armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la 
seva qualitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, 
armaris o centralitzacions de comptadors. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F - Tipus F 
F219 - Familia 219 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2194XL5,F2191306. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat. 
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. 



   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Pressupost SB-AM 
 
 
 
 

 

49 
  

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 
 
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 
 
 
F221 - Familia 221 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221CA20. 
 
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 amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre 
camió o contenidor, en el seu cas 
- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins 
de l'obra 
- Esplanació en terreny de trànsit o roca 
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- 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: 
- 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 
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- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Esbrossada del terreny 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavació per mètodes arqueològics: 
- Preparació de la zona de treball 
- 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: 
Retirada del terreny de 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. 
ESPLANACIÓ: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi 
cap tipus de problema 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. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
CAIXA DE PAVIMENT: 
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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. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la 
mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Amplària:  ± 50 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos 
on és possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
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. 
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. 
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 
- El talús ha de ser el fixat per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 100 mm 
- Aplomat o talús:  ± 2° 
- Dimensions: 
     - Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu:  ± 300 mm 
     - Buidada de soterrani :  ± 200 mm 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que 
indiqui el programa d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés 
d'excavació, determini el director de les excavacions arqueológiques. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
 
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. 
EXCAVACIÓ: 
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. 
CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de 
la DF. 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
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No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent: 
- Confeccionar el registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència 
estratigràfica del jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, que s'han 
d'especificar en relació a una cota zero determinada respecte el nivell del mar 
- Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble 
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes 
generals i dels detalls significatius del jaciment 
- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les 
feines fetes 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes 
constructives especialment si es treballa a la seva base. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i 
extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures 
properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer 
els forats exclusivament per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per 
la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de 
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per 
a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions facin 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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F222 - Familia 222 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F222HA22,F2226123. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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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. 
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. 
Les rampes d'accés 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. 
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. 
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En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments 
abans de reblir. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment. 
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. 
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. 
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. 
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del 
terreny del fons de l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de 
l'obra posterior. 
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 facin falta per a una correcta execució de les obres. 
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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 
 
*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 
 
F2285RZ1,F228560F. 
 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
 
 
F315 - Familia 315 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31521G1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat 
o per a pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 
compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb 
bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i 
la cura del formigó. 
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S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la 
norma EHE, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 
de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 
DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, 
prèvia aprovació de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme 
sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement 
dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 
x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 
10 de la norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat en la UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 
mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció 
considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: - 20 mm 
     - Fonaments encofrats : + 40 mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m : + 80 mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 
          - D > 2,5 m : + 200 mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
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     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha 
d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 
temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament 
s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot 
ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions 
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les 
mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la 
posició de les armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de 
bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 
incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja 
abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no 
quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, 
la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per 
la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament 
del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial 
de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no 
s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb 
resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn 
del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta 
i sense que es produeixin disgregacions. 
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El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a 
les cantonades i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu 
anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim 
de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en 
contacte amb aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin 
provocar la fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles 
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
F921 - Familia 921 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F921201F. 
 
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) 
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     - 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. 
 
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) 
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*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. 
 
 
F931 - Familia 931 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931201J. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
 
F971 - Familia 971 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9715G71. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
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S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Base per a rigola: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Acabat de la superfície 
- Protecció del formigó fresc i cura 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. 
Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix 
nivell que la base de formigó de la vorada. 
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 
x Fck 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de 
l'annex 10 de la norma EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del 
formigó fresc. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta 
i sense que es produeixin segregacions. 
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària 
l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, 
de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
*Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 
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F974 - Familia 974 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F974V010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, 
col·locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col.locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent 
transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles 
sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben 
assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C 
i sense pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a 
l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FBB1 - Familia BB1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB11261,FBB11121. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que 
es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 
automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa 
de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de 
fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats 
existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades 
en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la 
DT, i aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
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*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 
Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FD5J - Familia D5J 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5J6F08. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: 
>= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
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     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 
dies:  >= 0,9 x Fck 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme 
i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un 
esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 
40°C, sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que 
no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que 
l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
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*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 
5.2-IC: Drenaje superficial 
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 
 
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. 
 
 
FDG5 - Familia DG5 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FDG54477. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs 
de fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les 
operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, 
amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i 
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 



   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Pressupost SB-AM 
 
 
 
 

 

71 
  

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
FG13 - Familia G13 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG131402. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a 
mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. 
S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
FG31 - Familia G31 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG314506. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col.locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en 
tensió baixa i instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de 
coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de 
designació UNE RV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de 
poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–
K (AS). 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs 
- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 
fils. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 
després de la seva instal·lació. 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit 
al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 
els mecanismes. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es 
protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la 
fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li 
retorciments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 
prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
FG32 - Familia G32 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG326306. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 
450/750 V de tensió assignada, per a instal.lacions fixes. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC): 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K 
- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U 
- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R 
- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums 
i gasos corrosius: 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS) 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Col·locat en tub 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 
fils. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 
després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit 
al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 
els mecanismes. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es 
protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del 
cable en mm. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
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COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la 
fixada al projecte. 
Distància entre fixacions:  <= 40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li 
retorciments ni coques. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 
prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, 
entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 
l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
FG38 - Familia G38 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG380907. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització 
d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, 
aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, 
interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de 
fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 
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El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé 
mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb 
terra garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del 
cable en mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en 
treure'l de la bobina. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
FHN3 - Familia HN3 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHN32C41. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor, obert o tancat, amb 
allotjament per a equip o sense, per làmpada de vapor de mercuri o de vapor de 
sodi, acoblat al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 
si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets 
amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel 
fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
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No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica 
(tubs i cables) i la lluminària. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel 
fabricant. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que 
necessitin manteniment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les 
instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de 
ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a 
les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la 
lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: 
Luminarias para alumbrado público. 
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: 
Luminarias portátiles de uso general. 
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G - Tipus G 
GG11 - Familia G11 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GG1116B2,GG1116Z1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixa general de protecció de poliester reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics 
segons esquemes UNESA i muntada superficialment o encastades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a 
mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
No s’han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa. 
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la 
caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 
cm. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. 
S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
GG39 - Familia G39 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GG39BZ99,GG39BGZ2,GG39BGZ9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Conductor d'alumini de designació UNE VV 0,6/1 kV, unipolar, tripolar, tetrapolar 
o tripolar amb neutre de fins a 300 mm2 de secció. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Col·locat en tub 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 
fils. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 
després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit 
al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 
els mecanismes. 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, 
collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Radi de curvatura mínim admès (N = "N" vegades el diàmetre exterior del conductor 
en mm): 
- Secció 1-16 mm2:  N=4 vegades D ext. 
- Secció 25-50 mm2:  N=5 vegades D ext 
- Secció 70-300 mm2:  N=6 vegades D ext 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la 
fixada al projecte. 
Distància entre fixacions:  <= 40 cm 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 
prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, 
entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 
l'excés previst per a les connexions. 
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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 
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D/ AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



Pressupost SB-AM

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  SB-AMOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRA I EXCAVACIÓCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

1 F2194XL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 535,870 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 535,870

m2 Demolició de vorera formada per paviment i vorada, de formigó o pedra granítica, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

2 F2191306

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 87,810 1,000 1,000 1,000 87,810

C#*D#*E#*F#2 126,130 1,000 1,000 1,000 126,130

TOTAL AMIDAMENT 213,940

m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecànics3 F221CA20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 535,870 1,000 1,000 0,400

C#*D#*E#*F#2 88,490 1,000 1,000 0,100

C#*D#*E#*F#3 126,130 1,000 1,000 0,100

TOTAL AMIDAMENT 235,810

m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat

4 F222HA22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sanejament 7,000 1,000 1,000 1,500

C#*D#*E#*F#2 enllumenat 4,000 0,800 0,800 1,000

C#*D#*E#*F#3 0,250 1,500 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 13,904

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana
i càrrega mecànica del material excavat

5 F2226123

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sanejament 1,000 99,300 0,900 1,100

C#*D#*E#*F#2 1,000 99,300 0,900 1,100

C#*D#*E#*F#3 5,000 4,000 0,600 0,800

C#*D#*E#*F#4 5,000 2,500 0,600 0,800

C#*D#*E#*F#5 aigua 1,000 99,300 0,600 0,700

C#*D#*E#*F#6 5,000 1,000 0,600 0,700

C#*D#*E#*F#7 electricitat 1,000 105,460 0,400 0,600

Euro



Pressupost SB-AM

AMIDAMENTS Pàg.: 2

C#*D#*E#*F#8 1,000 7,500 0,400 1,300

C#*D#*E#*F#9 enllumenat 1,000 99,300 0,400 0,500

C#*D#*E#*F#10 telefonia 1,000 99,300 0,300 0,700

TOTAL AMIDAMENT 325,943

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM6 F227T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 750,520 1,000 1,000 1,000 750,520

TOTAL AMIDAMENT 750,520

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM7 F227500F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sanejament 1,000 99,300 0,900 1,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 99,300 0,900 1,000

C#*D#*E#*F#3 5,000 4,000 0,600 1,000

C#*D#*E#*F#4 5,000 2,500 0,600 1,000

C#*D#*E#*F#5 aigua 1,000 99,300 0,600 1,000

C#*D#*E#*F#6 5,000 1,000 0,600 1,000

C#*D#*E#*F#7 electricitat 1,000 105,460 0,400 1,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 7,500 0,400 1,000

C#*D#*E#*F#9 enllumenat 1,000 99,300 0,400 1,000

C#*D#*E#*F#10 telefonia 1,000 99,300 0,300 1,000

TOTAL AMIDAMENT 375,514

m3 Formació de base de sauló en rasa, d'amplària fins a 0,60 m8 F2285RZ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sanejament 1,000 99,300 0,900 0,100

C#*D#*E#*F#2 1,000 99,300 0,900 0,100

C#*D#*E#*F#3 5,000 4,000 0,600 0,100

C#*D#*E#*F#4 5,000 2,500 0,600 0,100

C#*D#*E#*F#5 aigua 1,000 99,300 0,600 0,100

C#*D#*E#*F#6 5,000 1,000 0,600 0,100

C#*D#*E#*F#7 electricitat 1,000 105,460 0,400 0,100

C#*D#*E#*F#8 1,000 7,500 0,400 0,100

C#*D#*E#*F#9 enllumenat 1,000 99,300 0,400 0,100

C#*D#*E#*F#10 telefonia 1,000 99,300 0,300 0,100

TOTAL AMIDAMENT 37,551

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

9 F228560F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*D#*E#*F#1 sanejament 1,000 99,300 0,900 1,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 99,300 0,900 1,000

C#*D#*E#*F#3 5,000 4,000 0,600 0,700

C#*D#*E#*F#4 5,000 2,500 0,600 0,700

C#*D#*E#*F#5 aigua 1,000 99,300 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#6 5,000 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#7 electricitat 1,000 105,460 0,400 0,400

C#*D#*E#*F#8 1,000 7,500 0,400 1,200

C#*D#*E#*F#9 enllumenat 1,000 99,300 0,400 0,400

C#*D#*E#*F#10 telefonia 1,000 99,300 0,300 0,300

TOTAL AMIDAMENT 275,237

m3 Transport de residus de paviment de mescla bituminosa a
instal·Lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d’espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 km i fins a 15 km.

10 F2R35039

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 535,870 1,000 1,000 0,200

C#*D#*E#*F#2 esponjament 107,170 0,200 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 128,608

m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de paviment de mescla bituminosa.11 F2RA63G0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 535,870 1,000 1,000 0,200

C#*D#*E#*F#2 esponjament 107,170 0,200 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 128,608

m3 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 5 i fins a 10 km

12 F2R35067

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 235,810 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 12,400 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 322,400 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 esponjament 114,120 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 684,730

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13 F2RA7L01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 235,810 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 12,400 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 322,400 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 esponjament 114,120 1,000 1,000 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 684,730

m3 Transport de residus de formigó i material petri 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 5 i fins a 10 km

14 F2R54267

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 126,130 5,000 0,200 1,000

TOTAL AMIDAMENT 126,130

m3 Disposició controlada a minidipòsit de residus de formigó i material petri 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 5 i fins a 10 km

15 F2RA71H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 126,130 5,000 0,200 1,000

TOTAL AMIDAMENT 126,130

PRESSUPOST  SB-AMOBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM1 F921201F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 535,870 1,000 1,000 0,200

TOTAL AMIDAMENT 107,174

m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM2 F931201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 535,870 1,000 1,000 0,200

TOTAL AMIDAMENT 107,174

m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants T2 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

3 F965A7D9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 94,420 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 94,420

m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants T2 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

4 F965A7Z1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,630 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,950 1,000 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 12,580

m Vorada-rigola recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants T2 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

5 F965A7Z2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 96,200 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 96,200

m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

6 F9715G71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 100,330 0,400 0,200

C#*D#*E#*F#2 1,000 104,330 0,400 0,200

TOTAL AMIDAMENT 16,372

m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de
ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

7 F974V010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 104,030 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 104,030

m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

8 F9365G21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 88,490 1,000 1,000 0,200

C#*D#*E#*F#2 126,130 1,000 1,000 0,200

TOTAL AMIDAMENT 42,924

m2 Paviment de peces de formigó granallat de forma rectangular de 20x20x7 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

9 F9F5A221

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 88,490 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 126,130 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 214,620

m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular amb ranurat per a invidents, de 20x20x7 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

10 F9F5A2Z1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000 1,100 1,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000 1,750 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 2,850

m2 Reg d'imprimació amb quitrà BQ-30, amb dotació 1,5 kg/m211 F9J12350

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 535,900 1,000 1,000 1,000 535,900

TOTAL AMIDAMENT 535,900

m2 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m212 F9J13140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 535,870 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 535,870

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

13 F9H13214

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 535,870 2,400 1,000 0,040

TOTAL AMIDAMENT 51,444

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

14 F9H18214

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 535,870 2,400 1,000 0,040

TOTAL AMIDAMENT 51,444

m Gual de peces de formigó, doble capa, col.locat
sobre esplanada compactada i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l, format
per dues peces laterals i peces centrals totes model ICS 98 casa
ICA.

15 F985A509

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 4,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  SB-AMOBRA 01
SANEJAMENTCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

1 FD5J6F08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 1,000 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb
morter

2 FD5ZJJJ4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

3 FD7F4375

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 residual 4,000 4,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 pluvial 4,000 2,500 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 regants 1,000 99,300 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 125,300

m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

4 FD7FC375

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 residual 1,000 99,300 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 pluvial 1,000 99,300 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 198,600

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

5 GDD15099

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 residual 4,000 1,000 1,000 1,500

C#*D#*E#*F#2 pluvial 3,000 1,000 1,000 1,500

TOTAL AMIDAMENT 10,500

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

6 GDDZ6DD4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 residual 4,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 pluvial 3,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,4x1,4 m7 GDB176A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 residual 4,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 pluvial 3,000 1,000 1,000 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 7,000

PRESSUPOST  SB-AMOBRA 01
AIGUA POTABLE I INCENDISCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Treballs per anul.lació de xarxa existent i subministre i muntatge de xarxa provisional i connexió definitiva.1 GG39BZ99

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministre i col.locació de malla de senyalització en rasa2 GG39BGZ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 104,030 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 104,030

u Construcció de pericó de registre per vàlvula de comporta, de tipus normalitzat per la Cia d’aigües, de mides 100x100 cm
a la base, parets de maó calat arrebossades, solera de formigó i drenatge, inclòs marc i tapa de fosa gris de 64 cm de
diàmetre, classe D-400.

3 FDK2U776

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de seccionament tipus Belgicast de comporta de goma, de diàmetre nomimal 125 mm.4 FN12E424

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministre i instal·lació en rasa de tub de PE d’alta densitat PE-100A de 160 mm de diàmetre, inclòs accessoris de fosa
embidrats, collarins i varis.

5 FFB1J425

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 104,030 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 104,030

u Construcció de pericó de registre de comptador de mides interiors de 40x40 cm, parets de maó calat arrebossades, solera
de formigó i drenatge, inclòs marc i tapa de fosa normalitzada.

6 FDK2U355

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

u Derivació i escomesa a peu de parcel·la des de canonada amb tub de polietilè diam.32 mm amb collarí amb cos de
fundició, enllaços de llautó, inclosos tots els accessoris i feines necessàries.

7 FJS1U0Z2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  SB-AMOBRA 01
ENERGIA ELÈCTRICACAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs de modificació d'instal·lació de xarxa elèctrica segons ´´Estudi per a variant BT a 400V a l'avinguda Santa Brígida
(LMT_´´AMER´´ A 25kV) amb nº de sol·licitud 478332 de ENDESA. Inclou tots el treballs, materials, projectes i tràmits
segons estudi tècnic ENUPJ.

1 FGG111Z9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Treballs de nous subministraments elèctrics segons ´´Estudi per a nou subministrament BT a 400V a l'avinguda de la
Selva 129 (LMT_´´AMER´´ A 25kV) amb nº de sol·licitud 478330 de ENDESA. Inclou tots el treballs, materials, projectes i
tràmits segons estudi tècnic ENUPI.

2 FGG111Z8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de  caixa de seccionament i caixa general de protecció, homologat per ENDESA.3 GG1116B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de  caixa de distribució urbana, homologat per ENDESA.4 GG1116Z1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  SB-AMOBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Treballs previs d'anul.lació de xarxa existent, inclús bàculs i lluminàries.1 GG39BGZ9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministre i col.locació de malla de senyalització en rasa2 GG39BGZ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 99,300 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 99,300

u Pericó de registre de 38x38x55 cm, parets de 15 cm de totxo gero arrebossades, solera de formigó i drenatge, inclòs
excavació, bastiment i tapa de fosa gris.

3 FDK2U356

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i instal.lació de placa o piqueta de connexió a terra d’acer amb recobriment de coure de gruix estàndard, de
2500 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra, inclòs 2 m de conductor de coure un de 1x35 mm2 de
secció, amb accessòris de connexió.

4 FGD1431E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra5 FG380907

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 99,300 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 99,300

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

6 FG22TH1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 104,030 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 104,030

m Subministre i instal·lació de conductor de coure designació UNE RFV-0,61/ KV, tetrapolar de 4x6 mm2, col·locat
directament enterrat.

7 FG314506

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 104,030 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 104,030

m Conductor de coure de designació H07V-R, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub8 FG326306

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

C#*D#*E#*F#1 fanals 4,000 9,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 maniobra 1,000 20,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

u Subministre i instal·lació de columna troncocònica de 6m, de planxa d’acer galvanitzada en calent per inmersió, amb base
platina i porta, inclòs caixa de connexió amb fusibles de 4A i 6m de cable VV-1000, de 3x1,5 mm2, connexionat.

9 FHM11J22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministre i instal·lació de lluminària CARANDINI, model STR-154/C-V amb equip i làmpada de vapor VSAP 100 W, 100
W, tancada, amb allotjament per a equip electrònic de dos nivells i acoblada al suport.

10 FHN32C41

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Caixa de seccionament i derivaió rectangular de plàstic, amb fusibles, amb grau de protecció IP-66 (blindada per a
exterior), muntada superficilament, marca Claved o Sertem equivalent.

11 FG161532

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

12 F31521G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 0,800 0,800 1,000

C#*D#*E#*F#2 quadre 1,000 1,000 1,000 0,400

TOTAL AMIDAMENT 2,960

u Subministre i instal·lació de quadre de comandament i protecció, construït per armari de planxa d’acer galvanitzat
ARELSA model ARG 1000, de 100x100x35 cm, per a servei exterior, amb 4 sortides cadascuna d’elles amb protecció
magnetotèrmica i diferencial rearmable automàticament, rellotge Secelux o astronòmic, totalment acabat.

13 FG131402

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Posada a terra d'element metàl.lic accesible amb conductor de coure de 1x16mm2 de secció encastat al paviment amb
part proporcional d'accessoris.

14 FGD231Z1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

u Taxes de presentació del projecte elèctric a una entitat d’inspecció i control (a justificar amb factura)15 IPL10001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Escomesa elèctrica a companyia amb drets de connexió inclosos (a justificar amb factura)16 IPL10002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  SB-AMOBRA 01
TELEFONIACAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

1 FDG54477

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 45,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

2 FG22TD1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 60,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 escomeses 4,000 1,500 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

u Subministre i col·locació d’arqueta prefabricada tipus M, normalitzada per Cia Telefònica.3 FDK2U011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministre i col·locació d’arqueta prefabricada tipus DM, normalitzada per Cia Telefònica.4 FDK2U0Z1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  SB-AMOBRA 01
SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 08

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

1 FBB11261

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

2 FBB11121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat3 FBBZ1120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat4 FBBZ1220

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

5 FBA22411

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 2,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

6 FBA1G110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 4,800 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,800

m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

7 FBA18110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 87,000 1,000 1,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 87,000

u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d’1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm.

8 FQ213112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,37m2F2191306 Demolició de vorera formada per paviment i vorada, de formigó o pedra granítica, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 1

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €4,02m2F2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 2

(QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €4,51m3F221CA20 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

P- 3

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €9,61m3F2226123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

P- 4

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €12,09m3F222HA22 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

P- 5

(DOTZE EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €4,49m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PMP- 6
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €1,30m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 7
(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €20,61m3F228560F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM

P- 8

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €41,18m3F2285RZ1 Formació de base de sauló en rasa, d'amplària fins a 0,60 mP- 9
(QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €6,46m3F2R35039 Transport de residus de paviment de mescla bituminosa a
instal·Lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d’espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 km i fins a 15 km.

P- 10

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €4,20m3F2R35067 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 5 i fins a 10 km

P- 11

(QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €4,74m3F2R54267 Transport de residus de formigó i material petri 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 5 i fins a
10 km

P- 12

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €7,15m3F2RA63G0 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de paviment de mescla bituminosa.P- 13
(SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €8,73m3F2RA71H1 Disposició controlada a minidipòsit de residus de formigó i material petri 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 5 i fins a 10 km

P- 14

(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €4,10m3F2RA7L01 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 15

(QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €43,34m3F31521G1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 16

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,80m3F921201F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 17
(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €28,46m3F931201J Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 18
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €73,42m3F9365G21 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

P- 19

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €23,62mF965A7D9 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants T2 de
25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

P- 20

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €21,50mF965A7Z1 Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants T2 de
25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

P- 21

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €21,50mF965A7Z2 Vorada-rigola recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants T2
de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

P- 22

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €91,35m3F9715G71 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat

P- 23

(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €15,46mF974V010 Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 24

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €82,80mF985A509 Gual de peces de formigó, doble capa, col.locat
sobre esplanada compactada i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l, format
per dues peces laterals i peces centrals totes model ICS 98 casa
ICA.

P- 25

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €30,24m2F9F5A221 Paviment de peces de formigó granallat de forma rectangular de 20x20x7 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb
morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 26

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €30,24m2F9F5A2Z1 Paviment de peces de formigó de forma rectangular amb ranurat per a invidents, de 20x20x7 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del
paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 27

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €56,99tF9H13214 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

P- 28

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €56,99tF9H18214 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

P- 29

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €1,26m2F9J12350 Reg d'imprimació amb quitrà BQ-30, amb dotació 1,5 kg/m2P- 30
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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 €0,86m2F9J13140 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m2P- 31
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €0,56mFBA18110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 32

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €0,88mFBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

P- 33

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €2,72mFBA22411 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 34

(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €84,41uFBB11121 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 35

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €108,15uFBB11261 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 36

(CENT VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €18,68mFBBZ1120 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonatP- 37
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €22,70mFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonatP- 38
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €94,66uFD5J6F08 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 39

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €82,11uFD5ZJJJ4 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes, col·locat amb morter

P- 40

(VUITANTA-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €12,37mFD7F4375 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

P- 41

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €44,00mFD7FC375 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

P- 42

(QUARANTA-QUATRE EUROS)

 €15,42mFDG54477 Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

P- 43

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €85,00uFDK2U011 Subministre i col·locació d’arqueta prefabricada tipus M, normalitzada per Cia Telefònica.P- 44
(VUITANTA-CINC EUROS)

 €90,65uFDK2U0Z1 Subministre i col·locació d’arqueta prefabricada tipus DM, normalitzada per Cia Telefònica.P- 45
(NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €236,85uFDK2U355 Construcció de pericó de registre de comptador de mides interiors de 40x40 cm, parets de maó
calat arrebossades, solera de formigó i drenatge, inclòs marc i tapa de fosa normalitzada.

P- 46

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €58,23uFDK2U356 Pericó de registre de 38x38x55 cm, parets de 15 cm de totxo gero arrebossades, solera de formigó
i drenatge, inclòs excavació, bastiment i tapa de fosa gris.

P- 47

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
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 €311,32uFDK2U776 Construcció de pericó de registre per vàlvula de comporta, de tipus normalitzat per la Cia d’aigües,
de mides 100x100 cm a la base, parets de maó calat arrebossades, solera de formigó i drenatge,
inclòs marc i tapa de fosa gris de 64 cm de diàmetre, classe D-400.

P- 48

(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €36,85mFFB1J425 Subministre i instal·lació en rasa de tub de PE d’alta densitat PE-100A de 160 mm de diàmetre,
inclòs accessoris de fosa embidrats, collarins i varis.

P- 49

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €4.521,22uFG131402 Subministre i instal·lació de quadre de comandament i protecció, construït per armari de planxa
d’acer galvanitzat ARELSA model ARG 1000, de 100x100x35 cm, per a servei exterior, amb 4
sortides cadascuna d’elles amb protecció magnetotèrmica i diferencial rearmable automàticament,
rellotge Secelux o astronòmic, totalment acabat.

P- 50

(QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €22,77uFG161532 Caixa de seccionament i derivaió rectangular de plàstic, amb fusibles, amb grau de protecció IP-66
(blindada per a exterior), muntada superficilament, marca Claved o Sertem equivalent.

P- 51

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €8,10mFG22TD1K Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

P- 52

(VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €2,19mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 53

(DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €3,11mFG314506 Subministre i instal·lació de conductor de coure designació UNE RFV-0,61/ KV, tetrapolar de 4x6
mm2, col·locat directament enterrat.

P- 54

(TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €0,82mFG326306 Conductor de coure de designació H07V-R, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tubP- 55
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €4,67mFG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 56
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €15,89uFGD1431E Subministre i instal.lació de placa o piqueta de connexió a terra d’acer amb recobriment de coure
de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra, inclòs 2 m
de conductor de coure un de 1x35 mm2 de secció, amb accessòris de connexió.

P- 57

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €20,87uFGD231Z1 Posada a terra d'element metàl.lic accesible amb conductor de coure de 1x16mm2 de secció
encastat al paviment amb part proporcional d'accessoris.

P- 58

(VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €3.967,68uFGG111Z8 Treballs de nous subministraments elèctrics segons ´´Estudi per a nou subministrament BT a 400V
a l'avinguda de la Selva 129 (LMT_´´AMER´´ A 25kV) amb nº de sol·licitud 478330 de ENDESA.
Inclou tots el treballs, materials, projectes i tràmits segons estudi tècnic ENUPI.

P- 59

(TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €5.208,29uFGG111Z9 Treballs de modificació d'instal·lació de xarxa elèctrica segons ´´Estudi per a variant BT a 400V a
l'avinguda Santa Brígida (LMT_´´AMER´´ A 25kV) amb nº de sol·licitud 478332 de ENDESA.
Inclou tots el treballs, materials, projectes i tràmits segons estudi tècnic ENUPJ.

P- 60

(CINC MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €426,62uFHM11J22 Subministre i instal·lació de columna troncocònica de 6m, de planxa d’acer galvanitzada en calent
per inmersió, amb base platina i porta, inclòs caixa de connexió amb fusibles de 4A i 6m de cable
VV-1000, de 3x1,5 mm2, connexionat.

P- 61

(QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
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 €420,56uFHN32C41 Subministre i instal·lació de lluminària CARANDINI, model STR-154/C-V amb equip i làmpada de
vapor VSAP 100 W, 100 W, tancada, amb allotjament per a equip electrònic de dos nivells i
acoblada al suport.

P- 62

(QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €233,45uFJS1U0Z2 Derivació i escomesa a peu de parcel·la des de canonada amb tub de polietilè diam.32 mm amb
collarí amb cos de fundició, enllaços de llautó, inclosos tots els accessoris i feines necessàries.

P- 63

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €318,61uFN12E424 Vàlvula de seccionament tipus Belgicast de comporta de goma, de diàmetre nomimal 125 mm.P- 64
(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €132,86uFQ213112 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d’1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm.

P- 65

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €42,16uGDB176A0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,4x1,4 mP- 66
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €66,41mGDD15099 Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 67

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €206,93uGDDZ6DD4 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 68

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €326,97uGG1116B2 Subministre i col·locació de caixa de seccionament i caixa general de protecció, homologat per
ENDESA.

P- 69

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €220,00uGG1116Z1 Subministre i col·locació de  caixa de distribució urbana, homologat per ENDESA.P- 70
(DOS-CENTS VINT EUROS)

 €0,32mGG39BGZ2 Subministre i col.locació de malla de senyalització en rasaP- 71
(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €1.930,00PAGG39BGZ9 Treballs previs d'anul.lació de xarxa existent, inclús bàculs i lluminàries.P- 72
(MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS)

 €1.200,00PAGG39BZ99 Treballs per anul.lació de xarxa existent i subministre i muntatge de xarxa provisional i connexió
definitiva.

P- 73

(MIL DOS-CENTS EUROS)

 €1.400,00uIPL10001 Taxes de presentació del projecte elèctric a una entitat d’inspecció i control (a justificar amb
factura)

P- 74

(MIL QUATRE-CENTS EUROS)

 €2.416,06uIPL10002 Escomesa elèctrica a companyia amb drets de connexió inclosos (a justificar amb factura)P- 75
(DOS MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB SIS CENTIMS)
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m2F2191306 Demolició de vorera formada per paviment i vorada, de formigó o pedra
granítica, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 1  €2,37

Altres conceptes 2,37 €

m2F2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

P- 2  €4,02

Altres conceptes 4,02 €

m3F221CA20 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics

P- 3  €4,51

Altres conceptes 4,51 €

m3F2226123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material
excavat

P- 4  €9,61

Altres conceptes 9,61 €

m3F222HA22 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

P- 5  €12,09

Altres conceptes 12,09 €

m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació
del 95% PM

P- 6  €4,49

Altres conceptes 4,49 €

m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 7  €1,30

Altres conceptes 1,30 €

m3F228560F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 8  €20,61

Altres conceptes 20,61 €

m3F2285RZ1 Formació de base de sauló en rasa, d'amplària fins a 0,60 mP- 9  €41,18

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €18,12000

Altres conceptes 23,06 €

m3F2R35039 Transport de residus de paviment de mescla bituminosa a
instal·Lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d’espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10
km i fins a 15 km.

P- 10  €6,46

Altres conceptes 6,46 €

m3F2R35067 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 5 i fins a 10 km

P- 11  €4,20

Altres conceptes 4,20 €

m3F2R54267 Transport de residus de formigó i material petri 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 5 i fins a 10 km

P- 12  €4,74

Altres conceptes 4,74 €

m3F2RA63G0 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de paviment de
mescla bituminosa.

P- 13  €7,15
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B2RA63G0 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de paviment de
mescla bituminosa.

 €7,15000

Altres conceptes 0,00 €

m3F2RA71H1 Disposició controlada a minidipòsit de residus de formigó i material petri 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 5 i fins a
10 km

P- 14  €8,73

B2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €8,73288

Altres conceptes -0,00 €

m3F2RA7L01 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 15  €4,10

B2RA7L01 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €4,10000

Altres conceptes 0,00 €

m3F31521G1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 16  €43,34

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €38,59579

Altres conceptes 4,74 €

m3F921201F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
PM

P- 17  €27,80

B0111000 Aigua  €0,07500

B0372000 Tot-u artificial  €21,76247

Altres conceptes 5,96 €

m3F931201J Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 18  €28,46

B0111000 Aigua  €0,07500

B0372000 Tot-u artificial  €18,83700

Altres conceptes 9,55 €

m3F9365G21 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic,
amb acabat reglejat

P- 19  €73,42

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €61,30950

Altres conceptes 12,11 €

mF965A7D9 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per
a vianants T2 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

P- 20  €23,62

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €4,13167

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,06197
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B965A7D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €4,83000

Altres conceptes 14,60 €

mF965A7Z1 Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per
a vianants T2 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

P- 21  €21,50

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €4,13167

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,06197

B965A7D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €3,68000

Altres conceptes 13,63 €

mF965A7Z2 Vorada-rigola recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants T2 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

P- 22  €21,50

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €4,13167

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,06197

B965AZ001 Vorada-rigola de peces de formigó, doble capa, de 16x15 cm  €3,78000

Altres conceptes 13,53 €

m3F9715G71 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

P- 23  €91,35

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €64,22900

Altres conceptes 27,12 €

mF974V010 Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc,
de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 24  €15,46

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,16016

B974V002 Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola  €9,05022

D0701821 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

 €0,80113

Altres conceptes 5,45 €

mF985A509 Gual de peces de formigó, doble capa, col.locat
sobre esplanada compactada i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l, format
per dues peces laterals i peces centrals totes model ICS 98 casa
ICA.

P- 25  €82,80

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €10,24380

B985A500 Peça de formigó per a guals, doble capa, de 22x30 cm  €54,30000
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D070A4D1 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de
pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

 €0,22602

Altres conceptes 18,03 €

m2F9F5A221 Paviment de peces de formigó granallat de forma rectangular de 20x20x7
cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa sobre llit de sorra de 3 cm de
gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

P- 26  €30,24

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €1,34064

B9F1N200 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 8 cm de gruix, preu
alt

 €16,58520

Altres conceptes 12,31 €

m2F9F5A2Z1 Paviment de peces de formigó de forma rectangular amb ranurat per a
invidents, de 20x20x7 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa sobre llit de
sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt
1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 27  €30,24

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €1,34064

B9F1N200 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 8 cm de gruix, preu
alt

 €16,58520

Altres conceptes 12,31 €

tF9H13214 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada
al 98 % de l'assaig marshall

P- 28  €56,99

B9H13210 Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració

 €50,96000

Altres conceptes 6,03 €

tF9H18214 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa
S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada
al 98 % de l'assaig marshall

P- 29  €56,99

B9H18210 Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració

 €49,86000

Altres conceptes 7,13 €

m2F9J12350 Reg d'imprimació amb quitrà BQ-30, amb dotació 1,5 kg/m2P- 30  €1,26

B055STB0 Quitrà tipus BQ-30  €1,06500

Altres conceptes 0,20 €

m2F9J13140 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m2P- 31  €0,86

B055SSC0 Quitrà tipus AQ-38  €0,71000

Altres conceptes 0,15 €

mFBA18110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 32  €0,56

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,14030

BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,03050

Altres conceptes 0,39 €

mFBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 33  €0,88

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,40550

BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,09486

Altres conceptes 0,38 €

mFBA22411 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 34  €2,72
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BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €1,62119

BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,37200

Altres conceptes 0,73 €

uFBB11121 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 35  €84,41

BBM11202 Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  €70,31000

Altres conceptes 14,10 €

uFBB11261 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 36  €108,15

BBM12702 Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €94,05000

Altres conceptes 14,10 €

mFBBZ1120 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra
formigonat

P- 37  €18,68

BBMZ1B20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical  €12,69000

D060M022 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

 €2,90682

Altres conceptes 3,08 €

mFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a
terra formigonat

P- 38  €22,70

BBMZ1C20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització
vertical

 €17,52000

D060M022 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

 €2,10494

Altres conceptes 3,08 €

uFD5J6F08 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 39  €94,66

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €25,17777

B0DF6F0A Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos

 €1,28896

B0DZA000 Desencofrant  €1,47280

Altres conceptes 66,72 €

uFD5ZJJJ4 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50
mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter

P- 40  €82,11

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,18040

BD5ZJJJ0 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50
mm exteriors i 52 kg de pes

 €66,71000

Altres conceptes 14,22 €

mFD7F4375 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 41  €12,37

BD7F4370 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

 €11,66000

Altres conceptes 0,71 €

mFD7FC375 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 42  €44,00
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BD7FC370 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

 €43,05000

Altres conceptes 0,95 €

mFDG54477 Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

P- 43  €15,42

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €5,78061

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €9,03950

Altres conceptes 0,60 €

uFDK2U011 Subministre i col·locació d’arqueta prefabricada tipus M, normalitzada per Cia
Telefònica.

P- 44  €85,00

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €15,36570

BDK2U010 Subministre i col·locació d’arqueta prefabricada tipus M, normalitzada per
Cia Telefònica.

 €34,67000

Altres conceptes 34,96 €

uFDK2U0Z1 Subministre i col·locació d’arqueta prefabricada tipus DM, normalitzada per
Cia Telefònica.

P- 45  €90,65

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €15,36570

BDK2UOZ1 Subministre i col·locació d’arqueta prefabricada tipus “DM”, normalitzada per
Cia Telefònica.

 €39,00000

Altres conceptes 36,28 €

uFDK2U355 Construcció de pericó de registre de comptador de mides interiors de 40x40
cm, parets de maó calat arrebossades, solera de formigó i drenatge, inclòs
marc i tapa de fosa normalitzada.

P- 46  €236,85

B0111000 Aigua  €0,00150

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,33056

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €7,60000

D070A4D1 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de
pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

 €5,31688

Altres conceptes 223,60 €

uFDK2U356 Pericó de registre de 38x38x55 cm, parets de 15 cm de totxo gero
arrebossades, solera de formigó i drenatge, inclòs excavació, bastiment i tapa
de fosa gris.

P- 47  €58,23

B0111000 Aigua  €0,00150

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,33056

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €9,59920

D0701461 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra
granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

 €3,68393

Altres conceptes 44,61 €
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uFDK2U776 Construcció de pericó de registre per vàlvula de comporta, de tipus
normalitzat per la Cia d’aigües, de mides 100x100 cm a la base, parets de
maó calat arrebossades, solera de formigó i drenatge, inclòs marc i tapa de
fosa gris de 64 cm de diàmetre, classe D-400.

P- 48  €311,32

B0111000 Aigua  €0,00450

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,65079

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €20,39920

D0701461 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra
granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

 €7,98682

Altres conceptes 282,28 €

mFFB1J425 Subministre i instal·lació en rasa de tub de PE d’alta densitat PE-100A de
160 mm de diàmetre, inclòs accessoris de fosa embidrats, collarins i varis.

P- 49  €36,85

BFB1J400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €5,33460

BFWB1J42 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

 €20,00600

BFYB1J42 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
soldat

 €1,28000

Altres conceptes 10,23 €

uFG131402 Subministre i instal·lació de quadre de comandament i protecció, construït per
armari de planxa d’acer galvanitzat ARELSA model ARG 1000, de
100x100x35 cm, per a servei exterior, amb 4 sortides cadascuna d’elles amb
protecció magnetotèrmica i diferencial rearmable automàticament, rellotge
Secelux o astronòmic, totalment acabat.

P- 50  €4.521,22

BG1314Z1 Caixa per a quadre de comandaments i protecció, construït amb planxa
d'acer galvanitzat ARELSA model ARG 1000, de 100x100x35 cms, per a
servei exterior, amb 4 sortides cadascuna d'elles amb protecció
magnetotèrmica i diferencial rearmable automàticament, rellotge secelux o
astronòmic, totalment acabat.

 €4.516,00000

Altres conceptes 5,22 €

uFG161532 Caixa de seccionament i derivaió rectangular de plàstic, amb fusibles, amb
grau de protecció IP-66 (blindada per a exterior), muntada superficilament,
marca Claved o Sertem equivalent.

P- 51  €22,77

BG161532 Caixa de seccionament i derivaió rectangular de plàstic, amb fusibles, amb
grau de protecció IP-66 (blindada per a exterior), muntada superficilament,
marca Claved o Sertem equivalent.

 €7,10000

BGW16000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular  €0,31000

Altres conceptes 15,36 €

mFG22TD1K Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

P- 52  €8,10

BG22TD10 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

 €6,70390

Altres conceptes 1,40 €

mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 53  €2,19

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

 €1,60000
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Altres conceptes 0,59 €

mFG314506 Subministre i instal·lació de conductor de coure designació UNE RFV-0,61/
KV, tetrapolar de 4x6 mm2, col·locat directament enterrat.

P- 54  €3,11

BG314500 Conductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de secció 4x6 mm2  €2,31000

Altres conceptes 0,80 €

mFG326306 Conductor de coure de designació H07V-R, unipolar de secció 1x2,5 mm2,
col·locat en tub

P- 55  €0,82

BG326300 Conductor de coure de designació H07V-R, unipolar de secció 1x2,5 mm2  €0,52020

Altres conceptes 0,30 €

mFG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 56  €4,67

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1,29000

BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,15000

Altres conceptes 3,23 €

uFGD1431E Subministre i instal.lació de placa o piqueta de connexió a terra d’acer amb
recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 17,3
mm de diàmetre, clavada a terra, inclòs 2 m de conductor de coure un de
1x35 mm2 de secció, amb accessòris de connexió.

P- 57  €15,89

BGD14310 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 17,3 mm de diàmetre, estàndard

 €8,51000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,23200

Altres conceptes 4,15 €

uFGD231Z1 Posada a terra d'element metàl.lic accesible amb conductor de coure de
1x16mm2 de secció encastat al paviment amb part proporcional d'accessoris.

P- 58  €20,87

BGD23120 Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,2 m2 de
superfície i de 3 mm de gruix

 €13,33618

Altres conceptes 7,53 €

uFGG111Z8 Treballs de nous subministraments elèctrics segons ´´Estudi per a nou
subministrament BT a 400V a l'avinguda de la Selva 129 (LMT_´´AMER´´ A
25kV) amb nº de sol·licitud 478330 de ENDESA. Inclou tots el treballs,
materials, projectes i tràmits segons estudi tècnic ENUPI.

P- 59  €3.967,68

BGG111Z8 Treballs de nous subministraments elèctrics segons ´´Estudi per a nou
subministrament BT a 400V a l'avinguda de la Selva 129 (LMT_´´AMER´´ A
25kV) amb nº de sol·licitud 478330 de ENDESA. Inclou tots el treballs,
materials, projectes i tràmits segons estudi tècnic ENUPI.

 €3.967,68000

Altres conceptes 0,00 €

uFGG111Z9 Treballs de modificació d'instal·lació de xarxa elèctrica segons ´´Estudi per a
variant BT a 400V a l'avinguda Santa Brígida (LMT_´´AMER´´ A 25kV) amb
nº de sol·licitud 478332 de ENDESA. Inclou tots el treballs, materials,
projectes i tràmits segons estudi tècnic ENUPJ.

P- 60  €5.208,29

BGG111Z9 Execució i subministrament de materials per a la realització de tots els
treballs per a l'execució de la variant BT a 400V segons estudi referència
478332 de FECSAENDESA.

 €5.208,29000

Altres conceptes 0,00 €

uFHM11J22 Subministre i instal·lació de columna troncocònica de 6m, de planxa d’acer
galvanitzada en calent per inmersió, amb base platina i porta, inclòs caixa de
connexió amb fusibles de 4A i 6m de cable VV-1000, de 3x1,5 mm2,
connexionat.

P- 61  €426,62

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €19,40631
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BHM11J22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €285,00000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €40,05000

Altres conceptes 82,16 €

uFHN32C41 Subministre i instal·lació de lluminària CARANDINI, model STR-154/C-V amb
equip i làmpada de vapor VSAP 100 W, 100 W, tancada, amb allotjament per
a equip electrònic de dos nivells i acoblada al suport.

P- 62  €420,56

BHN32C40 Subministre i instal·lació de lluminària CARANDINI, model STR-154/C-V
amb equip i làmpada de vapor VSAP 100 W, 100 W, tancada, amb
allotjament per a equip electrònic de dos nivells i acoblada al suport.

 €402,00000

Altres conceptes 18,56 €

uFJS1U0Z2 Derivació i escomesa a peu de parcel·la des de canonada amb tub de
polietilè diam.32 mm amb collarí amb cos de fundició, enllaços de llautó,
inclosos tots els accessoris i feines necessàries.

P- 63  €233,45

BJS1U0Z2 Derivació i escomesa a peu de parcel·la des de canonada amb tub de
polietilè diam.32 mm amb collarí amb cos de fundició, enllaços de llautó,
inclosos tots els accessoris i feines necessàries.

 €233,45000

Altres conceptes 0,00 €

uFN12E424 Vàlvula de seccionament tipus Belgicast de comporta de goma, de diàmetre
nomimal 125 mm.

P- 64  €318,61

BN12E420 Vàlvula de comporta manual amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

 €210,84000

Altres conceptes 107,77 €

uFQ213112 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d’1 mm de
gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos
daus de formigó de 30x30x30 cm.

P- 65  €132,86

BQ213110 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm,
amb base perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de
50x20x1,5 mm

 €89,34000

D060M0B2 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

 €17,12666

Altres conceptes 26,39 €

uGDB176A0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,4x1,4 mP- 66  €42,16

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €26,42731

Altres conceptes 15,73 €

mGDD15099 Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 67  €66,41

BDD153A0 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm de gruix de
paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat

 €38,47200

D070A8B1 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

 €0,56425

Altres conceptes 27,37 €

uGDDZ6DD4 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb
tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 68  €206,93

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,05351
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BDDZ6DD0 Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible
i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

 €189,73000

Altres conceptes 16,15 €

uGG1116B2 Subministre i col·locació de caixa de seccionament i caixa general de
protecció, homologat per ENDESA.

P- 69  €326,97

BG1116B0 Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 250 A, segons esquema
Unesa número 8

 €269,94000

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció  €11,63000

Altres conceptes 45,40 €

uGG1116Z1 Subministre i col·locació de caixa de distribució urbana, homologat per
ENDESA.

P- 70  €220,00

BG1116B0 Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 250 A, segons esquema
Unesa número 8

 €179,51010

Altres conceptes 40,49 €

mGG39BGZ2 Subministre i col.locació de malla de senyalització en rasaP- 71  €0,32

BG39BGZ2 Malla de senyalització en rasa  €0,11000

Altres conceptes 0,21 €

PAGG39BGZ9 Treballs previs d'anul.lació de xarxa existent, inclús bàculs i lluminàries.P- 72  €1.930,00

Sense descomposició 1.930,00 €

PAGG39BZ99 Treballs per anul.lació de xarxa existent i subministre i muntatge de xarxa
provisional i connexió definitiva.

P- 73  €1.200,00

Sense descomposició 1.200,00 €

uIPL10001 Taxes de presentació del projecte elèctric a una entitat d’inspecció i control (a
justificar amb factura)

P- 74  €1.400,00

BPL10001 Taxes de presentació del projecte elèctric a una entitat d’inspecció i
control (a justificar amb factura)

 €1.400,00000

Altres conceptes 0,00 €

uIPL10002 Escomesa elèctrica a companyia amb drets de connexió inclosos (a justificar
amb factura)

P- 75  €2.416,06

BPL10002 Escomesa elèctrica a companyia amb drets de connexió inclosos (a justificar
amb factura)

 €2.416,06000

Altres conceptes 0,00 €

Amer, juliol 2013

Marc Padrós Estivill
Arquitecte

Xavier Valls Clavet
Arquitecte
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,30h Oficial 1aA0121000

 €23,30h Oficial 1a paletaA0122000

 €24,08h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000

 €22,36h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €20,65h Ajudant electricistaA013H000

 €20,68h Ajudant muntadorA013M000

 €18,68h ManobreA0140000

 €19,33h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €66,58h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €8,61h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €32,30h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €38,50h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €41,32h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €44,62h Camió gruaC1503000

 €37,80h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €24,93h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicC1505120

 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,87h Formigonera de 250 lC1705700

 €78,42h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €38,40h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsadaC1B02A00

 €29,37h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualC1B02B00

 €3,62h Martell trencador manualC2001000

 €4,88h Regle vibratoriC2005000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,50m3 AiguaB0111000

 €17,64t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €16,79t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €18,12t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmB0311500

 €19,66t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €18,88t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €16,81t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €19,64t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €16,38m3 Tot-u artificialB0372000

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €160,16t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,71kg Quitrà tipus AQ-38B055SSC0

 €0,71kg Quitrà tipus BQ-30B055STB0

 €58,39m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €56,91m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €29,51t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €1,28u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DF6F0A

 €2,63l DesencofrantB0DZA000

 €0,20u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €7,15m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de
paviment de mescla bituminosa.

B2RA63G0

 €8,73t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H1
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 €4,10m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7L01

 €4,60m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B965A7D0

 €4,20m Vorada-rigola de peces de formigó, doble capa, de 16x15
cm

B965AZ001

 €2,74u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a
rigola

B974V002

 €5,43m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 22x30 cmB985A500

 €16,26m2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 8 cm
de gruix, preu alt

B9F1N200

 €50,96t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració

B9H13210

 €49,86t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

B9H18210

 €8,11kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000

 €3,72kg Microesferes de vidreBBA1M000

 €70,31u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

BBM11202

 €94,05u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM12702

 €12,69m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

BBMZ1B20

 €17,52m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyalització vertical

BBMZ1C20

 €66,71u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa
de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes

BD5ZJJJ0

 €11,66m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

BD7F4370

 €43,05m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

BD7FC370

 €36,64m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm
de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat

BDD153A0

 €189,73u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

BDDZ6DD0
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 €34,67u Subministre i col·locació d’arqueta prefabricada tipus M,
normalitzada per Cia Telefònica.

BDK2U010

 €39,00u Subministre i col·locació d’arqueta prefabricada tipus “DM”,
normalitzada per Cia Telefònica.

BDK2UOZ1

 €5,23m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1J400

 €100,03u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió
nominal, per a soldar

BFWB1J42

 €1,28u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

BFYB1J42

 €134,97u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 250 A,
segons esquema Unesa número 8

BG1116B0

 €4.516,00u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, construït
amb planxa d'acer galvanitzat ARELSA model ARG 1000,
de 100x100x35 cms, per a servei exterior, amb 4 sortides
cadascuna d'elles amb protecció magnetotèrmica i
diferencial rearmable automàticament, rellotge secelux o
astronòmic, totalment acabat.

BG1314Z1

 €7,10u Caixa de seccionament i derivaió rectangular de plàstic, amb
fusibles, amb grau de protecció IP-66 (blindada per a
exterior), muntada superficilament, marca Claved o Sertem
equivalent.

BG161532

 €6,10m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè
de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

BG22TD10

 €1,60m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TH10

 €2,02m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €2,31m Conductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 4x6 mm2

BG314500

 €0,51m Conductor de coure de designació H07V-R, unipolar de
secció 1x2,5 mm2

BG326300

 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €0,11m Malla de senyalització en rasaBG39BGZ2

 €8,51u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de diàmetre,
estàndard

BGD14310
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 €31,92u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de
0,2 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

BGD23120

 €3.967,68u Treballs de nous subministraments elèctrics segons ´´Estudi
per a nou subministrament BT a 400V a l'avinguda de la
Selva 129 (LMT_´´AMER´´ A 25kV) amb nº de sol·licitud
478330 de ENDESA. Inclou tots el treballs, materials,
projectes i tràmits segons estudi tècnic ENUPI.

BGG111Z8

 €5.208,29u Execució i subministrament de materials per a la realització
de tots els treballs per a l'execució de la variant BT a 400V
segons estudi referència 478332 de FECSAENDESA.

BGG111Z9

 €11,63u Part proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióBGW11000

 €0,31u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

BGW16000

 €0,15u Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

BGY38000

 €4,04u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

BGYD1000

 €285,00u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

BHM11J22

 €402,00u Subministre i instal·lació de lluminària CARANDINI, model
STR-154/C-V amb equip i làmpada de vapor VSAP 100 W,
100 W, tancada, amb allotjament per a equip electrònic de
dos nivells i acoblada al suport.

BHN32C40

 €40,05u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €233,45u Derivació i escomesa a peu de parcel·la des de canonada
amb tub de polietilè diam.32 mm amb collarí amb cos de
fundició, enllaços de llautó, inclosos tots els accessoris i
feines necessàries.

BJS1U0Z2

 €210,84u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

BN12E420

 €1.400,00u Taxes de presentació del projecte elèctric a una entitat
d’inspecció i
control (a justificar amb factura)

BPL10001

 €2.416,06u Escomesa elèctrica a companyia amb drets de connexió
inclosos (a justificar amb factura)

BPL10002

 €89,34u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma
arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

BQ213110
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 €71,60m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

D060M022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,39700/R 19,330000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,39700 17,39700
Maquinària:

1,29150/R 2,870000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:

0,270001,500000,180B0111000 =xAiguam3

10,9135016,790000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 52,73400 52,73400
Altres:

% 0,1739717,397001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17397 0,17397

COST DIRECTE 71,59647

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,59647COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,85m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,39700/R 19,330000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,39700 17,39700
Maquinària:

1,29150/R 2,870000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:

0,270001,500000,180B0111000 =xAiguam3

12,7790019,660000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

30,4420019,640001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,98600 58,98600
Altres:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
% 0,1739717,397001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17397 0,17397

COST DIRECTE 77,84847

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,84847COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,57m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,33000/R 19,330001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,33000 19,33000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,300001,500000,200B0111000 =xAiguam3

32,8512018,880001,740B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 53,81120 53,81120
Altres:

% 0,1933019,330001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19330 0,19330

COST DIRECTE 74,57350

0,00%DESPESES INDIRECTES

74,57350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,01m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,33000/R 19,330001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,33000 19,33000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,300001,500000,200B0111000 =xAiguam3
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28,6976018,880001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 68,25160 68,25160
Altres:

% 0,1933019,330001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19330 0,19330

COST DIRECTE 89,01390

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,01390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,63m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,29650/R 19,330001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,29650 20,29650
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,300001,500000,200B0111000 =xAiguam3

28,8864018,880001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 85,84640 85,84640
Altres:

% 0,2029720,297001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20297 0,20297

COST DIRECTE 107,62912

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,62912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,49m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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20,29650/R 19,330001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,29650 20,29650
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,300001,500000,200B0111000 =xAiguam3

26,0544018,880001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 82,70840 82,70840
Altres:

% 0,2029720,297001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20297 0,20297

COST DIRECTE 104,49112

0,00%DESPESES INDIRECTES

104,49112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,37m2 Demolició de vorera formada per paviment i vorada, de
formigó o pedra granítica, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

F2191306 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,36822/R 66,580000,02055C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,00000/R 50,000000,020C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,36822 2,36822

COST DIRECTE 2,36822

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,36822COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,02m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

F2194XL5 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,68853/R 66,580000,0554C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,33610/R 86,180000,0039C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 4,02463 4,02463
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COST DIRECTE 4,02463

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,02463COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,51m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics

F221CA20 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13014/R 18,680000,0605A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13014 1,13014
Maquinària:

3,36180/R 56,030000,060C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

Subtotal... 3,36180 3,36180
Altres:

% 0,016951,130001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01695 0,01695

COST DIRECTE 4,50889

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,50889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,61m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat

F2226123 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55978/R 18,680000,0835A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,55978 1,55978
Maquinària:

8,03054/R 60,380000,133C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 8,03054 8,03054
Altres:

% 0,023401,560001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02340 0,02340

COST DIRECTE 9,61372

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,61372COST EXECUCIÓ MATERIAL



Pressupost SB-AM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,09m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat

F222HA22 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19614/R 18,680000,0105A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,19614 0,19614
Maquinària:

11,89486/R 60,380000,197C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 11,89486 11,89486
Altres:

% 0,002940,196001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00294 0,00294

COST DIRECTE 12,09394

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,09394COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,49m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 95% PM

F227500F Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,36364/R 18,680000,073A0140000 =xManobreh

2,12630/R 19,330000,110A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,48994 3,48994
Maquinària:

0,94710/R 8,610000,110C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,94710 0,94710
Altres:

% 0,052353,490001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05235 0,05235

COST DIRECTE 4,48939

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,48939COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,30m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM

F227T00F Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,56950/R 56,950000,010C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,72820/R 66,200000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
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Subtotal... 1,29770 1,29770

COST DIRECTE 1,29770

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,29770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,61m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

F228560F Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,11732/R 19,330000,5234A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,11732 10,11732
Maquinària:

6,03800/R 60,380000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

4,30500/R 8,610000,500C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 10,34300 10,34300
Altres:

% 0,1517610,117331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15176 0,15176

COST DIRECTE 20,61208

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,61208COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,18m3 Formació de base de sauló en rasa, d'amplària fins a 0,60 mF2285RZ1 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,12376/R 19,330000,472A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,12376 9,12376
Maquinària:

12,07600/R 60,380000,200C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

1,72200/R 8,610000,200C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 13,79800 13,79800
Materials:

18,1200018,120001,000B0311500 =xSorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 18,12000 18,12000
Altres:

% 0,136869,124001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13686 0,13686
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COST DIRECTE 41,17862

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,17862COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,46m3 Transport de residus de paviment de mescla bituminosa a
instal·Lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t i
temps d’espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 10 km i fins a 15 km.

F2R35039 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,46000/R 32,300000,200C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 6,46000 6,46000

COST DIRECTE 6,46000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,46000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,20m3 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 5 i fins
a 10 km

F2R35067 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,20035/R 38,500000,1091C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 4,20035 4,20035

COST DIRECTE 4,20035

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,20035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,74m3 Transport de residus de formigó i material petri 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 5 i fins a 10 km

F2R54267 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,73550/R 38,500000,123C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 4,73550 4,73550

COST DIRECTE 4,73550

0,00%DESPESES INDIRECTES
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4,73550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,15m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de
paviment de mescla bituminosa.

F2RA63G0 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,150007,150001,000B2RA63G0 =xDisposició controlada a centre de reciclatge de residus de
paviment de mescla bituminosa.

m3

Subtotal... 7,15000 7,15000

COST DIRECTE 7,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,73m3 Disposició controlada a minidipòsit de residus de formigó i
material petri 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 5 i fins a 10 km

F2RA71H1 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,732888,730001,00033B2RA71H1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 8,73288 8,73288

COST DIRECTE 8,73288

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,73288COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,10m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA7L01 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,100004,100001,000B2RA7L01 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 4,10000 4,10000
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COST DIRECTE 4,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,34m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

F31521G1 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67000/R 18,680000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,67000 4,67000
Materials:

38,5957958,390000,661B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 38,59579 38,59579
Altres:

% 0,070054,670001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07005 0,07005

COST DIRECTE 43,33584

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,33584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,80m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

F921201F Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93400/R 18,680000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,93400 0,93400
Maquinària:

1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,98600/R 66,200000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,03300/R 41,320000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,01225 5,01225
Materials:

0,075001,500000,050B0111000 =xAiguam3

21,7624716,380001,3286B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 21,83747 21,83747
Altres:

% 0,014010,934001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01401 0,01401
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COST DIRECTE 27,79773

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,79773COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,46m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

F931201J Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,82006/R 18,680000,2045A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,82006 3,82006
Maquinària:

1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,64800/R 66,200000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,03300/R 41,320000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,67425 5,67425
Materials:

0,075001,500000,050B0111000 =xAiguam3

18,8370016,380001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 18,91200 18,91200
Altres:

% 0,057303,820001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05730 0,05730

COST DIRECTE 28,46361

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,46361COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,42m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

F9365G21 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,64590/R 22,360000,2525A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,73600/R 18,680000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,38190 9,38190
Maquinària:

2,58786/R 78,420000,033C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 2,58786 2,58786
Materials:

61,3095058,390001,050B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3
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Subtotal... 61,30950 61,30950
Altres:

% 0,140739,382001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14073 0,14073

COST DIRECTE 73,41999

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,41999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,62m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants T2 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5

F965A7D9 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,16740/R 22,360000,2311A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,20924/R 18,680000,493A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,37664 14,37664
Materials:

4,1316756,910000,0726B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,0619729,510000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

4,830004,600001,050B965A7D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 9,02364 9,02364
Altres:

% 0,2156514,376671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,21565 0,21565

COST DIRECTE 23,61593

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,61593COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,50m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants T2 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5

F965A7Z1 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

4,21486/R 22,360000,1885A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,20924/R 18,680000,493A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,42410 13,42410
Materials:

4,1316756,910000,0726B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,0619729,510000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

3,680004,600000,800B965A7D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 7,87364 7,87364
Altres:

% 0,2013613,424001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20136 0,20136

COST DIRECTE 21,49910

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,49910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,50m Vorada-rigola recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants T2 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

F965A7Z2 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,11424/R 22,360000,184A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,20924/R 18,680000,493A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,32348 13,32348
Materials:

4,1316756,910000,0726B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,0619729,510000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

3,780004,200000,900B965AZ001 =xVorada-rigola de peces de formigó, doble capa, de 16x15
cm

m

Subtotal... 7,97364 7,97364
Altres:

% 0,1998513,323331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19985 0,19985
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 21,49697

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,49697COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,35m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual,
acabat reglejat

F9715G71 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,50950/R 22,360000,2464A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

12,14200/R 18,680000,650A0140000 =xManobreh

3,86600/R 19,330000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,51750 21,51750
Maquinària:

4,98600/R 24,930000,200C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulich

0,29280/R 4,880000,060C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 5,27880 5,27880
Materials:

64,2290058,390001,100B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 64,22900 64,22900
Altres:

% 0,3227621,517331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,32276 0,32276

COST DIRECTE 91,34806

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,34806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,46m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment
de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de
ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

F974V010 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24840/R 22,360000,190A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,12080/R 18,680000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,36920 5,36920
Materials:

0,16016160,160000,001B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,050222,740003,303B974V002 =xLloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a

rigola

u

Subtotal... 9,21038 9,21038
Partides d'obra:

0,8011389,013900,009D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 0,80113 0,80113
Altres:

% 0,080545,369331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08054 0,08054

COST DIRECTE 15,46125

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,46125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,80m Gual de peces de formigó, doble capa, col.locat
sobre esplanada compactada i rejuntat amb morter mixt
1:2:10 amb
pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165
l, format
per dues peces laterals i peces centrals totes model ICS 98
casa
ICA.

F985A509 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,40614/R 22,360000,2865A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

11,35744/R 18,680000,608A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,76358 17,76358
Materials:

10,2438056,910000,180B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

54,300005,4300010,000B985A500 =xPeça de formigó per a guals, doble capa, de 22x30 cmm

Subtotal... 64,54380 64,54380
Partides d'obra:

0,22602107,629120,0021D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 0,22602 0,22602
Altres:

% 0,2664517,763331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,26645 0,26645
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 82,79985

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,79985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,24m2 Paviment de peces de formigó granallat de forma
rectangular de 20x20x7 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a
l'estesa sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del
paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

F9F5A221 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,47424/R 22,360000,2001A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,09840/R 18,680000,380A0140000 =xManobreh

0,38660/R 19,330000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,95924 11,95924
Maquinària:

0,17220/R 8,610000,020C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,17220 0,17220
Materials:

1,3406417,640000,076B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

16,5852016,260001,020B9F1N200 =xPeça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 8 cm
de gruix, preu alt

m2

Subtotal... 17,92584 17,92584
Altres:

% 0,1793911,959331,50A%NAAA =S/Despeses auxiliars%

Subtotal... 0,17939 0,17939

COST DIRECTE 30,23667

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,23667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,24m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular amb
ranurat per a invidents, de 20x20x7 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

F9F5A2Z1 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,47424/R 22,360000,2001A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,09840/R 18,680000,380A0140000 =xManobreh

0,38660/R 19,330000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,95924 11,95924
Maquinària:
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0,17220/R 8,610000,020C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,17220 0,17220
Materials:

1,3406417,640000,076B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

16,5852016,260001,020B9F1N200 =xPeça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 8 cm
de gruix, preu alt

m2

Subtotal... 17,92584 17,92584
Altres:

% 0,1793911,959331,50A%NAAA =S/Despeses auxiliars%

Subtotal... 0,17939 0,17939

COST DIRECTE 30,23667

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,23667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,99t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

F9H13214 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,30308/R 22,360000,103A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,60648/R 18,680000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,90956 3,90956
Maquinària:

0,79440/R 66,200000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,53990/R 53,990000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,72624/R 60,520000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 2,06054 2,06054
Materials:

50,9600050,960001,000B9H13210 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració

t

Subtotal... 50,96000 50,96000
Altres:

% 0,058643,909331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05864 0,05864

COST DIRECTE 56,98874

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,98874COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €56,99t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

F9H18214 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,38754/R 22,360000,1515A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,60648/R 18,680000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,99402 4,99402
Maquinària:

0,79440/R 66,200000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,53990/R 53,990000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,72624/R 60,520000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 2,06054 2,06054
Materials:

49,8600049,860001,000B9H18210 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

t

Subtotal... 49,86000 49,86000
Altres:

% 0,074914,994001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07491 0,07491

COST DIRECTE 56,98947

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,98947COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,26m2 Reg d'imprimació amb quitrà BQ-30, amb dotació 1,5 kg/m2F9J12350 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07732/R 19,330000,004A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07732 0,07732
Maquinària:

0,11368/R 28,420000,004C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,11368 0,11368
Materials:

1,065000,710001,500B055STB0 =xQuitrà tipus BQ-30kg

Subtotal... 1,06500 1,06500
Altres:

% 0,001160,077331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00116 0,00116



Pressupost SB-AM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1,25716

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,25716COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,86m2 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m2F9J13140 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06379/R 19,330000,0033A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06379 0,06379
Maquinària:

0,08526/R 28,420000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,08526 0,08526
Materials:

0,710000,710001,000B055SSC0 =xQuitrà tipus AQ-38kg

Subtotal... 0,71000 0,71000
Altres:

% 0,000960,064001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00096 0,00096

COST DIRECTE 0,86001

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,86001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,56m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

FBA18110 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16310/R 23,300000,007A0121000 =xOficial 1ah

0,06538/R 18,680000,0035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,22848 0,22848
Maquinària:

0,15360/R 38,400000,004C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah

Subtotal... 0,15360 0,15360
Materials:

0,140308,110000,0173BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

0,030503,720000,0082BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,17080 0,17080
Altres:

% 0,003430,228671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00343 0,00343
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COST DIRECTE 0,55631

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,55631COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,88m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

FBA1G110 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15145/R 23,300000,0065A0121000 =xOficial 1ah

0,07472/R 18,680000,004A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,22617 0,22617
Maquinària:

0,15360/R 38,400000,004C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah

Subtotal... 0,15360 0,15360
Materials:

0,405508,110000,050BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

0,094863,720000,0255BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,50036 0,50036
Altres:

% 0,003390,226001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00339 0,00339

COST DIRECTE 0,88352

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,88352COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,72m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40
cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

FBA22411 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33785/R 23,300000,0145A0121000 =xOficial 1ah

0,14944/R 18,680000,008A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,48729 0,48729
Maquinària:

0,23496/R 29,370000,008C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh

Subtotal... 0,23496 0,23496
Materials:

1,621198,110000,1999BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

0,372003,720000,100BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
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Subtotal... 1,99319 1,99319
Altres:

% 0,007310,487331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00731 0,00731

COST DIRECTE 2,72275

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,72275COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,41u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

FBB11121 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,04260/R 23,780000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,51560/R 20,680000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,55820 7,55820
Maquinària:

6,42600/R 37,800000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 6,42600 6,42600
Materials:

70,3100070,310001,000BBM11202 =xPlaca triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

u

Subtotal... 70,31000 70,31000
Altres:

% 0,113377,558001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11337 0,11337

COST DIRECTE 84,40757

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,40757COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,15u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular
de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

FBB11261 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,04260/R 23,780000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,51560/R 20,680000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,55820 7,55820
Maquinària:

6,42600/R 37,800000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 6,42600 6,42600
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Materials:

94,0500094,050001,000BBM12702 =xPlaca circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 94,05000 94,05000
Altres:

% 0,113377,558001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11337 0,11337

COST DIRECTE 108,14757

0,00%DESPESES INDIRECTES

108,14757COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,68m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra formigonat

FBBZ1120 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16500/R 23,300000,050A0122000 =xOficial 1a paletah

1,86800/R 18,680000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,03300 3,03300
Materials:

12,6900012,690001,000BBMZ1B20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

m

Subtotal... 12,69000 12,69000
Partides d'obra:

2,9068271,596470,0406D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 2,90682 2,90682
Altres:

% 0,045503,033331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04550 0,04550

COST DIRECTE 18,67532

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,67532COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,70m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, col·locat a terra formigonat

FBBZ1220 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16500/R 23,300000,050A0122000 =xOficial 1a paletah

1,86800/R 18,680000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,03300 3,03300
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Materials:

17,5200017,520001,000BBMZ1C20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyalització vertical

m

Subtotal... 17,52000 17,52000
Partides d'obra:

2,1049471,596470,0294D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 2,10494 2,10494
Altres:

% 0,045503,033331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04550 0,04550

COST DIRECTE 22,70344

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,70344COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,66u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm
de formigó HM-20/P/20/I

FD5J6F08 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,71014/R 22,360001,6865A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

28,02000/R 18,680001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 65,73014 65,73014
Materials:

25,1777758,390000,4312B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

1,288961,280001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,472802,630000,560B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 27,93953 27,93953
Altres:

% 0,9859565,730001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,98595 0,98595

COST DIRECTE 94,65562

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,65562COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €82,11u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa
de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb
morter

FD5ZJJJ4 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,46802/R 22,360000,33399A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,53800/R 18,680000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,00602 14,00602
Materials:

1,1804029,510000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

66,7100066,710001,000BD5ZJJJ0 =xBastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa
de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes

u

Subtotal... 67,89040 67,89040
Altres:

% 0,2100914,006001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,21009 0,21009

COST DIRECTE 82,10651

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,10651COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,37m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa

FD7F4375 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39237/R 23,780000,0165A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,30822/R 18,680000,0165A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,70059 0,70059
Materials:

11,6600011,660001,000BD7F4370 =xTub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

m

Subtotal... 11,66000 11,66000
Altres:

% 0,010510,700671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01051 0,01051

COST DIRECTE 12,37110

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,37110COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €44,00m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa

FD7FC375 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52316/R 23,780000,022A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,41096/R 18,680000,022A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,93412 0,93412
Materials:

43,0500043,050001,000BD7FC370 =xTub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

m

Subtotal... 43,05000 43,05000
Altres:

% 0,014010,934001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01401 0,01401

COST DIRECTE 43,99813

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,99813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,42m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

FDG54477 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32620/R 23,300000,014A0121000 =xOficial 1ah

0,26152/R 18,680000,014A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,58772 0,58772
Materials:

5,7806158,390000,099B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

9,039502,020004,475BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 14,82011 14,82011
Altres:

% 0,008820,588001,50A%NAAA =S/Despeses auxiliars%

Subtotal... 0,00882 0,00882

COST DIRECTE 15,41665

0,00%DESPESES INDIRECTES
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15,41665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,00u Subministre i col·locació d’arqueta prefabricada tipus M,
normalitzada per Cia Telefònica.

FDK2U011 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,34150/R 22,360000,4625A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

16,81200/R 18,680000,900A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,15350 27,15350
Maquinària:

7,40692/R 44,620000,166C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 7,40692 7,40692
Materials:

15,3657056,910000,270B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

34,6700034,670001,000BDK2U010 =xSubministre i col·locació d’arqueta prefabricada tipus M,
normalitzada per Cia Telefònica.

u

Subtotal... 50,03570 50,03570
Altres:

% 0,4073027,153331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,40730 0,40730

COST DIRECTE 85,00342

0,00%DESPESES INDIRECTES

85,00342COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,65u Subministre i col·locació d’arqueta prefabricada tipus DM,
normalitzada per Cia Telefònica.

FDK2U0Z1 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,06200/R 22,360000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

18,39046/R 18,680000,9845A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,45246 28,45246
Maquinària:

7,40692/R 44,620000,166C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 7,40692 7,40692
Materials:

15,3657056,910000,270B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

39,0000039,000001,000BDK2UOZ1 =xSubministre i col·locació d’arqueta prefabricada tipus “DM”,
normalitzada per Cia Telefònica.

u

Subtotal... 54,36570 54,36570
Altres:
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% 0,4267928,452671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,42679 0,42679

COST DIRECTE 90,65187

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,65187COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €236,85u Construcció de pericó de registre de comptador de mides
interiors de 40x40 cm, parets de maó calat arrebossades,
solera de formigó i drenatge, inclòs marc i tapa de fosa
normalitzada.

FDK2U355 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

126,89180/R 23,300005,446A0122000 =xOficial 1a paletah

93,40000/R 18,680005,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 220,29180 220,29180
Materials:

0,001501,500000,001B0111000 =xAiguam3

0,33056103,300000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

7,600000,2000038,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 7,93206 7,93206
Partides d'obra:

5,31688107,629120,0494D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 5,31688 5,31688
Altres:

% 3,30438220,292001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 3,30438 3,30438

COST DIRECTE 236,84512

0,00%DESPESES INDIRECTES

236,84512COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,23u Pericó de registre de 38x38x55 cm, parets de 15 cm de totxo
gero arrebossades, solera de formigó i drenatge, inclòs
excavació, bastiment i tapa de fosa gris.

FDK2U356 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,27817/R 23,300001,0849A0122000 =xOficial 1a paletah

18,68000/R 18,680001,000A0140000 =xManobreh



Pressupost SB-AM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 43,95817 43,95817
Materials:

0,001501,500000,001B0111000 =xAiguam3

0,33056103,300000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

9,599200,2000047,996B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 9,93126 9,93126
Partides d'obra:

3,6839374,573500,0494D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 3,68393 3,68393
Altres:

% 0,6593743,958001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,65937 0,65937

COST DIRECTE 58,23273

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,23273COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €311,32u Construcció de pericó de registre per vàlvula de comporta,
de tipus normalitzat per la Cia d’aigües, de mides 100x100
cm a la base, parets de maó calat arrebossades, solera de
formigó i drenatge, inclòs marc i tapa de fosa gris de 64 cm
de diàmetre, classe D-400.

FDK2U776 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

199,65537/R 23,300008,5689A0122000 =xOficial 1a paletah

78,45600/R 18,680004,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 278,11137 278,11137
Materials:

0,004501,500000,003B0111000 =xAiguam3

0,65079103,300000,0063B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

20,399200,20000101,996B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 21,05449 21,05449
Partides d'obra:

7,9868274,573500,1071D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 7,98682 7,98682
Altres:

% 4,17167278,111331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 4,17167 4,17167

COST DIRECTE 311,32435

0,00%DESPESES INDIRECTES

311,32435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,85m Subministre i instal·lació en rasa de tub de PE d’alta densitat
PE-100A de 160 mm de diàmetre, inclòs accessoris de fosa
embidrats, collarins i varis.

FFB1J425 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,94500/R 23,780000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,13600/R 20,680000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,08100 10,08100
Materials:

5,334605,230001,020BFB1J400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

20,00600100,030000,200BFWB1J42 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió
nominal, per a soldar

u

1,280001,280001,000BFYB1J42 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

u

Subtotal... 26,62060 26,62060
Altres:

% 0,1512210,081331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15122 0,15122

COST DIRECTE 36,85282

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,85282COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.521,22u Subministre i instal·lació de quadre de comandament i
protecció, construït per armari de planxa d’acer galvanitzat
ARELSA model ARG 1000, de 100x100x35 cm, per a servei
exterior, amb 4 sortides cadascuna d’elles amb protecció
magnetotèrmica i diferencial rearmable automàticament,
rellotge Secelux o astronòmic, totalment acabat.

FG131402 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40800/R 24,080000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,73613/R 20,650000,1325A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,14413 5,14413
Materials:
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4.516,000004.516,000001,000BG1314Z1 =xCaixa per a quadre de comandaments i protecció, construït

amb planxa d'acer galvanitzat ARELSA model ARG 1000,
de 100x100x35 cms, per a servei exterior, amb 4 sortides
cadascuna d'elles amb protecció magnetotèrmica i
diferencial rearmable automàticament, rellotge secelux o
astronòmic, totalment acabat.

u

Subtotal... 4.516,00000 4.516,00000
Altres:

% 0,077165,144001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07716 0,07716

COST DIRECTE 4.521,22129

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.521,22129COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,77u Caixa de seccionament i derivaió rectangular de plàstic, amb
fusibles, amb grau de protecció IP-66 (blindada per a
exterior), muntada superficilament, marca Claved o Sertem
equivalent.

FG161532 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,04000/R 24,080000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,09750/R 20,650000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 15,13750 15,13750
Materials:

7,100007,100001,000BG161532 =xCaixa de seccionament i derivaió rectangular de plàstic, amb
fusibles, amb grau de protecció IP-66 (blindada per a
exterior), muntada superficilament, marca Claved o Sertem
equivalent.

u

0,310000,310001,000BGW16000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

u

Subtotal... 7,41000 7,41000
Altres:

% 0,2270615,137331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,22706 0,22706

COST DIRECTE 22,77456

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,77456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,10m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè
de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

FG22TD1K Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,96320/R 24,080000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
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0,41300/R 20,650000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,37620 1,37620
Materials:

6,703906,100001,099BG22TD10 =xCanalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè
de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

m

Subtotal... 6,70390 6,70390
Altres:

% 0,020641,376001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02064 0,02064

COST DIRECTE 8,10074

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,10074COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,19m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

FG22TH1K Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27210/R 24,080000,0113A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,30975/R 20,650000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,58185 0,58185
Materials:

1,600001,600001,000BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,60000 1,60000
Altres:

% 0,008730,582001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00873 0,00873

COST DIRECTE 2,19058

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,19058COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,11m Subministre i instal·lació de conductor de coure designació
UNE RFV-0,61/ KV, tetrapolar de 4x6 mm2, col·locat
directament enterrat.

FG314506 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,48160/R 24,080000,020A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,30975/R 20,650000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,79135 0,79135
Materials:

2,310002,310001,000BG314500 =xConductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 4x6 mm2

m

Subtotal... 2,31000 2,31000
Altres:

% 0,011870,791331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01187 0,01187

COST DIRECTE 3,11322

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,11322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,82m Conductor de coure de designació H07V-R, unipolar de
secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub

FG326306 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19264/R 24,080000,008A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,10325/R 20,650000,005A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,29589 0,29589
Materials:

0,520200,510001,020BG326300 =xConductor de coure de designació H07V-R, unipolar de
secció 1x2,5 mm2

m

Subtotal... 0,52020 0,52020
Altres:

% 0,004440,296001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00444 0,00444

COST DIRECTE 0,82053

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,82053COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,67m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

FG380907 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,73376/R 24,080000,072A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,44550/R 20,650000,070A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,17926 3,17926
Materials:

1,290001,290001,000BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
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0,150000,150001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a conductors de

coure nus

u

Subtotal... 1,44000 1,44000
Altres:

% 0,047693,179331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04769 0,04769

COST DIRECTE 4,66695

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,66695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,89u Subministre i instal.lació de placa o piqueta de connexió a
terra d’acer amb recobriment de coure de gruix estàndard,
de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada
a terra, inclòs 2 m de conductor de coure un de 1x35 mm2
de secció, amb accessòris de connexió.

FGD1431E Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,16720/R 24,080000,090A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,91632/R 20,650000,0928A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,08352 4,08352
Materials:

8,510008,510001,000BGD14310 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 17,3 mm de diàmetre, estàndard

u

3,232004,040000,800BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

u

Subtotal... 11,74200 11,74200
Altres:

% 0,061254,083331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06125 0,06125

COST DIRECTE 15,88677

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,88677COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,87u Posada a terra d'element metàl.lic accesible amb conductor
de coure de 1x16mm2 de secció encastat al paviment amb
part proporcional d'accessoris.

FGD231Z1 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99728/R 24,080000,166A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,42790/R 20,650000,166A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,42518 7,42518
Materials:
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13,3361831,920000,4178BGD23120 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de

0,2 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

u

Subtotal... 13,33618 13,33618
Altres:

% 0,111387,425331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11138 0,11138

COST DIRECTE 20,87274

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,87274COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.967,68u Treballs de nous subministraments elèctrics segons ´´Estudi
per a nou subministrament BT a 400V a l'avinguda de la
Selva 129 (LMT_´´AMER´´ A 25kV) amb nº de sol·licitud
478330 de ENDESA. Inclou tots el treballs, materials,
projectes i tràmits segons estudi tècnic ENUPI.

FGG111Z8 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3.967,680003.967,680001,000BGG111Z8 =xTreballs de nous subministraments elèctrics segons ´´Estudi
per a nou subministrament BT a 400V a l'avinguda de la
Selva 129 (LMT_´´AMER´´ A 25kV) amb nº de sol·licitud
478330 de ENDESA. Inclou tots el treballs, materials,
projectes i tràmits segons estudi tècnic ENUPI.

u

Subtotal... 3.967,68000 3.967,68000

COST DIRECTE 3.967,68000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.967,68000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.208,29u Treballs de modificació d'instal·lació de xarxa elèctrica
segons ´´Estudi per a variant BT a 400V a l'avinguda Santa
Brígida (LMT_´´AMER´´ A 25kV) amb nº de sol·licitud
478332 de ENDESA. Inclou tots el treballs, materials,
projectes i tràmits segons estudi tècnic ENUPJ.

FGG111Z9 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5.208,290005.208,290001,000BGG111Z9 =xExecució i subministrament de materials per a la realització
de tots els treballs per a l'execució de la variant BT a 400V
segons estudi referència 478332 de FECSAENDESA.

u

Subtotal... 5.208,29000 5.208,29000

COST DIRECTE 5.208,29000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5.208,29000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €426,62u Subministre i instal·lació de columna troncocònica de 6m, de
planxa d’acer galvanitzada en calent per inmersió, amb base
platina i porta, inclòs caixa de connexió amb fusibles de 4A i
6m de cable VV-1000, de 3x1,5 mm2, connexionat.

FHM11J22 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,76240/R 24,080000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

20,48480/R 20,650000,992A013H000 =xAjudant electricistah

4,67000/R 18,680000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 37,91720 37,91720
Maquinària:

23,64860/R 44,620000,530C1503000 =xCamió gruah

20,03400/R 37,800000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 43,68260 43,68260
Materials:

19,4063156,910000,341B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

285,00000285,000001,000BHM11J22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

u

40,0500040,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 344,45631 344,45631
Altres:

% 0,5687637,917331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,56876 0,56876

COST DIRECTE 426,62487

0,00%DESPESES INDIRECTES

426,62487COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €420,56u Subministre i instal·lació de lluminària CARANDINI, model
STR-154/C-V amb equip i làmpada de vapor VSAP 100 W,
100 W, tancada, amb allotjament per a equip electrònic de
dos nivells i acoblada al suport.

FHN32C41 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,42800/R 24,080000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,86038/R 20,650000,4775A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 18,28838 18,28838
Materials:

402,00000402,000001,000BHN32C40 =xSubministre i instal·lació de lluminària CARANDINI, model
STR-154/C-V amb equip i làmpada de vapor VSAP 100 W,
100 W, tancada, amb allotjament per a equip electrònic de
dos nivells i acoblada al suport.

u

Subtotal... 402,00000 402,00000
Altres:
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% 0,2743318,288671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,27433 0,27433

COST DIRECTE 420,56271

0,00%DESPESES INDIRECTES

420,56271COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €233,45u Derivació i escomesa a peu de parcel·la des de canonada
amb tub de polietilè diam.32 mm amb collarí amb cos de
fundició, enllaços de llautó, inclosos tots els accessoris i
feines necessàries.

FJS1U0Z2 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

233,45000233,450001,000BJS1U0Z2 =xDerivació i escomesa a peu de parcel·la des de canonada
amb tub de polietilè diam.32 mm amb collarí amb cos de
fundició, enllaços de llautó, inclosos tots els accessoris i
feines necessàries.

u

Subtotal... 233,45000 233,45000

COST DIRECTE 233,45000

0,00%DESPESES INDIRECTES

233,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €318,61u Vàlvula de seccionament tipus Belgicast de comporta de
goma, de diàmetre nomimal 125 mm.

FN12E424 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,76140/R 23,780001,630A012M000 =xOficial 1a muntadorh

67,41680/R 20,680003,260A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 106,17820 106,17820
Materials:

210,84000210,840001,000BN12E420 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 210,84000 210,84000
Altres:

% 1,59267106,178001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,59267 1,59267

COST DIRECTE 318,61087

0,00%DESPESES INDIRECTES

318,61087COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €132,86u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa
pintada d’1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de
30x30x30 cm.

FQ213112 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,32000/R 23,300000,400A0121000 =xOficial 1ah

14,01000/R 18,680000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,33000 23,33000
Maquinària:

2,71500/R 3,620000,750C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 2,71500 2,71500
Materials:

89,3400089,340001,000BQ213110 =xPaperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma
arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

u

Subtotal... 89,34000 89,34000
Partides d'obra:

17,1266677,848470,220D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 17,12666 17,12666
Altres:

% 0,3499523,330001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,34995 0,34995

COST DIRECTE 132,86161

0,00%DESPESES INDIRECTES

132,86161COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,16u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1,4x1,4 m

GDB176A0 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,78250/R 22,360000,4375A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,71608/R 18,680000,306A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,49858 15,49858
Materials:

26,4273158,390000,4526B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 26,42731 26,42731
Altres:

% 0,2324815,498671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,23248 0,23248
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COST DIRECTE 42,15837

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,15837COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,41m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó
amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

GDD15099 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,94400/R 22,360000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,47200/R 18,680000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,41600 16,41600
Maquinària:

10,70880/R 44,620000,240C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 10,70880 10,70880
Materials:

38,4720036,640001,050BDD153A0 =xPeça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm
de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat

m

Subtotal... 38,47200 38,47200
Partides d'obra:

0,56425104,491120,0054D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 0,56425 0,56425
Altres:

% 0,2462416,416001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,24624 0,24624

COST DIRECTE 66,40729

0,00%DESPESES INDIRECTES

66,40729COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €206,93u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

GDDZ6DD4 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,25084/R 22,360000,369A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,65880/R 18,680000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,90964 15,90964
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Materials:

1,0535129,510000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

189,73000189,730001,000BDDZ6DD0 =xBastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 190,78351 190,78351
Altres:

% 0,2386415,909331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,23864 0,23864

COST DIRECTE 206,93179

0,00%DESPESES INDIRECTES

206,93179COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €326,97u Subministre i col·locació de caixa de seccionament i caixa
general de protecció, homologat per ENDESA.

GG1116B2 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,08000/R 24,080001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

20,65000/R 20,650001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 44,73000 44,73000
Materials:

269,94000134,970002,000BG1116B0 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat, de 250 A,
segons esquema Unesa número 8

u

11,6300011,630001,000BGW11000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióu

Subtotal... 281,57000 281,57000
Altres:

% 0,6709544,730001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,67095 0,67095

COST DIRECTE 326,97095

0,00%DESPESES INDIRECTES

326,97095COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €220,00u Subministre i col·locació de caixa de distribució urbana,
homologat per ENDESA.

GG1116Z1 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,23992/R 24,080000,799A012H000 =xOficial 1a electricistah

20,65000/R 20,650001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 39,88992 39,88992
Materials:
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179,51010134,970001,330BG1116B0 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat, de 250 A,

segons esquema Unesa número 8

u

Subtotal... 179,51010 179,51010
Altres:

% 0,5983539,890001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,59835 0,59835

COST DIRECTE 219,99837

0,00%DESPESES INDIRECTES

219,99837COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,32m Subministre i col.locació de malla de senyalització en rasaGG39BGZ2 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20650/R 20,650000,010A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,20650 0,20650
Materials:

0,110000,110001,000BG39BGZ2 =xMalla de senyalització en rasam

Subtotal... 0,11000 0,11000
Altres:

% 0,003100,206671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00310 0,00310

COST DIRECTE 0,31960

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,31960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.930,00PA Treballs previs d'anul.lació de xarxa existent, inclús bàculs i
lluminàries.

GG39BGZ9 Rend.: 1,000P- 72

 €1.200,00PA Treballs per anul.lació de xarxa existent i subministre i
muntatge de xarxa provisional i connexió definitiva.

GG39BZ99 Rend.: 1,000P- 73

 €1.400,00u Taxes de presentació del projecte elèctric a una entitat
d’inspecció i control (a justificar amb factura)

IPL10001 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.400,000001.400,000001,000BPL10001 =xTaxes de presentació del projecte elèctric a una entitat
d’inspecció i
control (a justificar amb factura)

u

Subtotal... 1.400,00000 1.400,00000
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COST DIRECTE 1.400,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.400,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.416,06u Escomesa elèctrica a companyia amb drets de connexió
inclosos (a justificar amb factura)

IPL10002 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2.416,060002.416,060001,000BPL10002 =xEscomesa elèctrica a companyia amb drets de connexió
inclosos (a justificar amb factura)

u

Subtotal... 2.416,06000 2.416,06000

COST DIRECTE 2.416,06000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.416,06000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRA I EXCAVACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 2)

535,8704,02 2.154,20

2 F2191306 m2 Demolició de vorera formada per paviment i vorada, de formigó o
pedra granítica, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 1)

213,9402,37 507,04

3 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny
no classificat, amb mitjans mecànics (P - 3)

235,8104,51 1.063,50

4 F222HA22 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat (P - 5)

13,90412,09 168,10

5 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica del material excavat (P - 4)

325,9439,61 3.132,31

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 7)

750,5201,30 975,68

7 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 6)

375,5144,49 1.686,06

8 F2285RZ1 m3 Formació de base de sauló en rasa, d'amplària fins a 0,60 m (P -
9)

37,55141,18 1.546,35

9 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM (P - 8)

275,23720,61 5.672,63

10 F2R35039 m3 Transport de residus de paviment de mescla bituminosa a
instal·Lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d’espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 km i fins a 15 km. (P - 10)

128,6086,46 830,81

11 F2RA63G0 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de
paviment de mescla bituminosa. (P - 13)

128,6087,15 919,55

12 F2R35067 m3 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 5 i fins a 10 km (P - 11)

684,7304,20 2.875,87

13 F2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

684,7304,10 2.807,39

14 F2R54267 m3 Transport de residus de formigó i material petri 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 5 i fins a 10 km (P - 12)

126,1304,74 597,86

15 F2RA71H1 m3 Disposició controlada a minidipòsit de residus de formigó i
material petri 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 5 i fins a 10 km (P - 14)

126,1308,73 1.101,11

CAPÍTOLTOTAL 01.01 26.038,46

Euro
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OBRA PRESSUPOST  SB-AM01

CAPÍTOL PAVIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM (P - 17)

107,17427,80 2.979,44

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 18)

107,17428,46 3.050,17

3 F965A7D9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants T2 de 25x15 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5
(P - 20)

94,42023,62 2.230,20

4 F965A7Z1 m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants T2 de 25x15 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5
(P - 21)

12,58021,50 270,47

5 F965A7Z2 m Vorada-rigola recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants T2 de 25x15 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5
(P - 22)

96,20021,50 2.068,30

6 F9715G71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat (P - 23)

16,37291,35 1.495,58

7 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment
1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 24)

104,03015,46 1.608,30

8 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat (P - 19)

42,92473,42 3.151,48

9 F9F5A221 m2 Paviment de peces de formigó granallat de forma rectangular de
20x20x7 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa sobre llit de
sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb
morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P -
26)

214,62030,24 6.490,11

10 F9F5A2Z1 m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular amb ranurat
per a invidents, de 20x20x7 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a
l'estesa sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del
paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 27)

2,85030,24 86,18

11 F9J12350 m2 Reg d'imprimació amb quitrà BQ-30, amb dotació 1,5 kg/m2 (P -
30)

535,9001,26 675,23

12 F9J13140 m2 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m2 (P -
31)

535,8700,86 460,85

13 F9H13214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P -
28)

51,44456,99 2.931,79

14 F9H18214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

51,44456,99 2.931,79

Euro
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(P - 29)

15 F985A509 m Gual de peces de formigó, doble capa, col.locat
sobre esplanada compactada i rejuntat amb morter mixt 1:2:10
amb
pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l,
format
per dues peces laterals i peces centrals totes model ICS 98 casa
ICA. (P - 25)

8,00082,80 662,40

CAPÍTOLTOTAL 01.02 31.092,29

OBRA PRESSUPOST  SB-AM01

CAPÍTOL SANEJAMENT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 39)

4,00094,66 378,64

2 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter (P
- 40)

4,00082,11 328,44

3 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa (P - 41)

125,30012,37 1.549,96

4 FD7FC375 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa (P - 42)

198,60044,00 8.738,40

5 GDD15099 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 67)

10,50066,41 697,31

6 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 68)

7,000206,93 1.448,51

7 GDB176A0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,4x1,4 m (P - 66)

7,00042,16 295,12

CAPÍTOLTOTAL 01.03 13.436,38

OBRA PRESSUPOST  SB-AM01

CAPÍTOL AIGUA POTABLE I INCENDIS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG39BZ99 PA Treballs per anul.lació de xarxa existent i subministre i muntatge
de xarxa provisional i connexió definitiva. (P - 73)

1,0001.200,00 1.200,00

2 GG39BGZ2 m Subministre i col.locació de malla de senyalització en rasa (P -
71)

104,0300,32 33,29

3 FDK2U776 u Construcció de pericó de registre per vàlvula de comporta, de
tipus normalitzat per la Cia d’aigües, de mides 100x100 cm a la
base, parets de maó calat arrebossades, solera de formigó i
drenatge, inclòs marc i tapa de fosa gris de 64 cm de diàmetre,
classe D-400. (P - 48)

1,000311,32 311,32

4 FN12E424 u Vàlvula de seccionament tipus Belgicast de comporta de goma,
de diàmetre nomimal 125 mm. (P - 64)

1,000318,61 318,61

5 FFB1J425 m Subministre i instal·lació en rasa de tub de PE d’alta densitat 104,03036,85 3.833,51

Euro
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PE-100A de 160 mm de diàmetre, inclòs accessoris de fosa
embidrats, collarins i varis. (P - 49)

6 FDK2U355 u Construcció de pericó de registre de comptador de mides
interiors de 40x40 cm, parets de maó calat arrebossades, solera
de formigó i drenatge, inclòs marc i tapa de fosa normalitzada. (P
- 46)

5,000236,85 1.184,25

7 FJS1U0Z2 u Derivació i escomesa a peu de parcel·la des de canonada amb
tub de polietilè diam.32 mm amb collarí amb cos de fundició,
enllaços de llautó, inclosos tots els accessoris i feines
necessàries. (P - 63)

5,000233,45 1.167,25

CAPÍTOLTOTAL 01.04 8.048,23

OBRA PRESSUPOST  SB-AM01

CAPÍTOL ENERGIA ELÈCTRICA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FGG111Z9 u Treballs de modificació d'instal·lació de xarxa elèctrica segons
´´Estudi per a variant BT a 400V a l'avinguda Santa Brígida
(LMT_´´AMER´´ A 25kV) amb nº de sol·licitud 478332 de
ENDESA. Inclou tots el treballs, materials, projectes i tràmits
segons estudi tècnic ENUPJ. (P - 60)

1,0005.208,29 5.208,29

2 FGG111Z8 u Treballs de nous subministraments elèctrics segons ´´Estudi per
a nou subministrament BT a 400V a l'avinguda de la Selva 129
(LMT_´´AMER´´ A 25kV) amb nº de sol·licitud 478330 de
ENDESA. Inclou tots el treballs, materials, projectes i tràmits
segons estudi tècnic ENUPI. (P - 59)

1,0003.967,68 3.967,68

3 GG1116B2 u Subministre i col·locació de caixa de seccionament i caixa
general de protecció, homologat per ENDESA. (P - 69)

1,000326,97 326,97

4 GG1116Z1 u Subministre i col·locació de caixa de distribució urbana,
homologat per ENDESA. (P - 70)

2,000220,00 440,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 9.942,94

OBRA PRESSUPOST  SB-AM01

CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG39BGZ9 PA Treballs previs d'anul.lació de xarxa existent, inclús bàculs i
lluminàries. (P - 72)

1,0001.930,00 1.930,00

2 GG39BGZ2 m Subministre i col.locació de malla de senyalització en rasa (P -
71)

99,3000,32 31,78

3 FDK2U356 u Pericó de registre de 38x38x55 cm, parets de 15 cm de totxo
gero arrebossades, solera de formigó i drenatge, inclòs
excavació, bastiment i tapa de fosa gris. (P - 47)

2,00058,23 116,46

4 FGD1431E u Subministre i instal.lació de placa o piqueta de connexió a terra
d’acer amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra, inclòs
2 m de conductor de coure un de 1x35 mm2 de secció, amb
accessòris de connexió. (P - 57)

4,00015,89 63,56

5 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 56)

99,3004,67 463,73

6 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 53)

104,0302,19 227,83
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7 FG314506 m Subministre i instal·lació de conductor de coure designació UNE
RFV-0,61/ KV, tetrapolar de 4x6 mm2, col·locat directament
enterrat. (P - 54)

104,0303,11 323,53

8 FG326306 m Conductor de coure de designació H07V-R, unipolar de secció
1x2,5 mm2, col·locat en tub (P - 55)

56,0000,82 45,92

9 FHM11J22 u Subministre i instal·lació de columna troncocònica de 6m, de
planxa d’acer galvanitzada en calent per inmersió, amb base
platina i porta, inclòs caixa de connexió amb fusibles de 4A i 6m
de cable VV-1000, de 3x1,5 mm2, connexionat. (P - 61)

4,000426,62 1.706,48

10 FHN32C41 u Subministre i instal·lació de lluminària CARANDINI, model
STR-154/C-V amb equip i làmpada de vapor VSAP 100 W, 100
W, tancada, amb allotjament per a equip electrònic de dos nivells
i acoblada al suport. (P - 62)

4,000420,56 1.682,24

11 FG161532 u Caixa de seccionament i derivaió rectangular de plàstic, amb
fusibles, amb grau de protecció IP-66 (blindada per a exterior),
muntada superficilament, marca Claved o Sertem equivalent. (P -
51)

4,00022,77 91,08

12 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió (P - 16)

2,96043,34 128,29

13 FG131402 u Subministre i instal·lació de quadre de comandament i protecció,
construït per armari de planxa d’acer galvanitzat ARELSA model
ARG 1000, de 100x100x35 cm, per a servei exterior, amb 4
sortides cadascuna d’elles amb protecció magnetotèrmica i
diferencial rearmable automàticament, rellotge Secelux o
astronòmic, totalment acabat. (P - 50)

1,0004.521,22 4.521,22

14 FGD231Z1 u Posada a terra d'element metàl.lic accesible amb conductor de
coure de 1x16mm2 de secció encastat al paviment amb part
proporcional d'accessoris. (P - 58)

4,00020,87 83,48

15 IPL10001 u Taxes de presentació del projecte elèctric a una entitat
d’inspecció i control (a justificar amb factura) (P - 74)

1,0001.400,00 1.400,00

16 IPL10002 u Escomesa elèctrica a companyia amb drets de connexió inclosos
(a justificar amb factura) (P - 75)

1,0002.416,06 2.416,06

CAPÍTOLTOTAL 01.06 15.231,66

OBRA PRESSUPOST  SB-AM01

CAPÍTOL TELEFONIA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG54477 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de
110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 43)

45,00015,42 693,90

2 FG22TD1K m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 52)

66,0008,10 534,60

3 FDK2U011 u Subministre i col·locació d’arqueta prefabricada tipus M,
normalitzada per Cia Telefònica. (P - 44)

4,00085,00 340,00

4 FDK2U0Z1 u Subministre i col·locació d’arqueta prefabricada tipus DM,
normalitzada per Cia Telefònica. (P - 45)

1,00090,65 90,65

CAPÍTOLTOTAL 01.07 1.659,15

OBRA PRESSUPOST  SB-AM01

Euro
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CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 36)

1,000108,15 108,15

2 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 35)

1,00084,41 84,41

3 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 37)

1,00018,68 18,68

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 38)

1,00022,70 22,70

5 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 34)

10,0002,72 27,20

6 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 33)

4,8000,88 4,22

7 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 32)

87,0000,56 48,72

8 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada
d’1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5
mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm. (P -
65)

1,000132,86 132,86

CAPÍTOLTOTAL 01.08 446,94
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 MOVIMENTS DE TERRA I EXCAVACIÓ 26.038,46
Capítol 01.02 PAVIMENTS 31.092,29
Capítol 01.03 SANEJAMENT 13.436,38
Capítol 01.04 AIGUA POTABLE I INCENDIS 8.048,23
Capítol 01.05 ENERGIA ELÈCTRICA 9.942,94
Capítol 01.06 ENLLUMENAT PÚBLIC 15.231,66
Capítol 01.07 TELEFONIA 1.659,15
Capítol 01.08 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ 446,94

01 Pressupost  SB-AMObra 105.896,05

105.896,05

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost SB-AM 105.896,05
105.896,05

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

105.896,05PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................

13.766,4913 % DESPESES GENERALS SOBRE 105.896,05....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 105.896,05....................................................................................................................................6.353,76

1,5 % CONTROL DE QUALITAT SOBRE 105.896,05....................................................................................................................................1.588,44

1,5 % SEGURETAT I SALUT SOBRE 105.896,05....................................................................................................................................1.588,44

Subtotal 129.193,18

21 % IVA SOBRE 129.193,18....................................................................................................................................27.130,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 156.323,75€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT CINQUANTA-SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS )

Amer, juliol 2013

Marc Padrós Estivill
Arquitecte

Xavier Valls Clavet
Arquitecte
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ÍNDEX. 

 

L’arquitecte: PADRÓS I ESTIVILL, MARC 
VALLS I CALVET, XAVIER 

NUM/NIF 46670684G 
35061813S 

 
en aplicació del Reial Decret 1627/1997  que  estableix les disposicions mínimes de seguretat i  salut en les obres 
de Construcció i per encàrrec de: 

Promotor: AJUNTAMENT D’AMER NIF  

Promotor:  NIF  

Resident a: PLAÇA DE LA VILA 1 
Província: GIRONA Municipi: AMER Codi Postal 17700 

 
Redacta l'Estudi de Seguretat i Salut que s'adjunta i que forma part del projecte d'execució de: 

Detall: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT URBANITZACIÓ CARRER DE SANTA BRÍGIDA 
Emplaçament: SANT BRÍGIDA  
   
Província: GIRONA Municipi: AMER Codi Postal: 17170 
Pressupost d´execució material aproximat: 105.896,05 Euros 
Pressupost per a  l´aplicació i execució de l´estudi de seguretat i salut: 1.588,44 Euros 
 

Redactat per el/los Arquitectes NUM/NIF  
- VALLS I CALVET, XAVIER 35061813S  
- PADRÓS I ESTIVILL, MARC 46670684G  
-  /  
 

L´Estudi de Seguretat i Salut consta dels següents documents: 
 

X Memòria descriptiva 

X Plec de condicions 

X Amidaments 

X Pressupost 

X Annexos Gràfics 

Plànols: 
1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
2 IMPLANTACIÓ OBRA 
3  
4  
5  
6  
7  

 
En aplicació d´aquest estudi de seguretat i salut el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que 
s´analitzin, estudiïn, desenvolupin i complimentin les previsions contingudes en aquest estudi, en funció del seu propi sistema 
d´execució de l´obra (article 7 del RD 1627/97). Les propostes d´amidaments alternatives de prevenció inclouran la valoració 
econòmica de les mateixes, que no podrà implicar disminució de l´ import total, d´acord amb el segon paràgraf de l´apartat 4 de 
l´article 5. del RD 1627/97 El pla de seguretat i salut haurà de  ser aprovat, abans de l´inici de l´obra, per el coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l´execució de l´obra i haurà d´incloure´s en la comunicació d´obertura del centre de treball 
a l´autoritat laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Segell del Coac amb número de visat?) 
(Número de jocs) 

A  BARCELONA ,  a  5   d’  OCTUBRE   de 2015 
Signat l´ Arquitecte:  
PADRÓS I ESTIVILL, MARC 
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MOVIMENT DE TERRES 

1.- Introducció. 

  

1.1 Definició: 

  
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici. 
  

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

Esplanacions:  - desmunts. 
   - terraplens. 
Buidats.   
  
Excavacions de rases i pous.  
  
  

1.3 Observacions generals: 

  
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada  de terres, per 
aquest motiu s’ha de: 
• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els 

recursos humans i tècnics. 
• Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 
• Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran 

els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones 
d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 

• Finalment, una previsió d’elements auxiliars  com  ara: bastides amb escales adossades, maquinària per 
al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així 
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els 
mínims riscos d’accidents possibles. 
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BUIDATS 

1.- Definició i  descripció. 

 

1.1 Definició : 

Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació o de la rasant del terra. 
    

1.2 Descripció : 

Un cop s´hagi realitzat l´enderrocament  de l´edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot començar amb les 
tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs pantalles i si 
no és així, el tècnic competent  calcularà el talús precís pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i 
inclòs suposant que, a causa de les dimensions del solar no es pugués fer aquest talús en tot el seu 
desenvolupament, el tècnic competent   calcularà el mur de sosteniment necessari. 
  
Per a realitzar l´excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari:  
1. Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 
2. Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i sanejament. 
3. Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 
4. Senyalistes. 
  
Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, és a dir : 
1. Excavadores. 
2. Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
  
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que no hi hagués 
tancaments pantalla): 

- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
- Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de l'accés 

dels  carrers. 
- Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació. 
- Evacuant les terres obtingudes en l´excavació. 
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BUIDATS 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar   i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
   

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                    BAIXA         MOLT GREU     MEDI 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                     BAIXA              LLEU         ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       ALTA      MOLT GREU   CRÍTIC  
 5.-Caiguda d’objectes.                                                   BAIXA          GREU             BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            BAIXA           GREU       BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        BAIXA              LLEU            ÍNFIM 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines.                BAIXA         MOLT GREU       MEDI  
 16.-Contactes elèctrics.                                             BAIXA      MOLT GREU      MEDI 
 20.-Explosions.                                                         BAIXA     MOLT  GREU    MEDI 
 21.-Incendis.                                                           BAIXA        MOLT  GREU     MEDI 
 22.-Causats per éssers vius.                                      BAIXA      LLEU              ÍNFIM  
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.      ALTA         MOLT GREU    CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA           GREU         MEDI  
 
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor  i  risc  degut al 
nivell de soroll. 
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3.- Norma de Seguretat 
  

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
  
• S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes. 
• S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra i de 

les oficines. 
• S’ha de  procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de maquinària de 

moviment de terres. 
• S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i, 

complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 
• Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin construïdes 

les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, es 
construirien tenint presents aquestes especificacions. 

 

PROCÉS 
• El personal encarregat de la realització de  buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible. 
• Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra,  hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes 

progressen. 
• En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel comportament de les 

edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.). 
• En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que puguin  

provocar una certa inestabilitat. 
• Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en  la seva  corona, una 

sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el seu cinturó de seguretat, 
aquest també, convenientment ancorat.  

• S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 
• En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i amplada que 

permetin la circulació de la maquinària de moviment de terres en les millors condicions de rendiment i seguretat. 
• S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 

indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 
• En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius de la pendent 

de la rampa.  
• En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar l’entrada i  la sortida de camions a 

l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial. 
• Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
• El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora. 
• En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns dels 

serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram). 
• En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin desviades, i 

davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre 
l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada esdevé de  5 
metres). 

• L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una bastida 
metàl·lica tubular modular. 

• El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap (encarregat, capatàs). 
• En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament, 

l’eixugada corresponent per  evitar així  el reblaniment de les bases dels talús o de socabament de les 
fonamentacions veïnes. 

• És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús. 
• En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, una barana de 

seguretat de 90 cm. 
• És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
• S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de quedar 

senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
• En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que els  

calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 
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• Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat d’observar 
les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat. 

• El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 
• De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada 

amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
 

ELEMENTS AUXILIARS 
   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
   

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Dúmpers de petita cilindrada 

Retroexcavadora 

 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

• Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:  
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la 

barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els 
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palenques de peus inclinats 
units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en 

aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit.  
- Senyal del pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
   
 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 

assenyalada  en  aquesta activitat :  
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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BUIDATS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
  
• Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  petita cilindrada). 
  
• Treballs auxiliars (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
  

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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RASES I POUS 

1.- Definició i descripció. 

  
1.1 Definició: 

  
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 
    

1.2 Descripció : 

   
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 7 de profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que 
aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les 
característiques del terreny. 
  
Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  
3. Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
4. Operaris per realitzar l’excavació manual. 
5. Operaris pels treballs d’estretament. 
6. Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de terres. 

  
  
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en 
maquinària de moviment de terres, és a dir : 
a) Màquines excavadores. 
b) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
  
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 
- Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació. 

 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior. 
El destrebament  es realitzarà en el sentit invers. 
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RASES I POUS 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
   
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                     MÈDIA GREU MEDI 
 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                      BAIXA LLEU ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 
 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 

   
   
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8)   Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21)   Risc específic causat per serveis afectats 
(28)   Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor i risc causat pel  
nivell de soroll. 
(29)   Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
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RASES I POUS 

3.- Norma de Seguretat. 
   

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

  
Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que ja es 
trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. Si 
encara no fos així, es construirien .. 

 
PROCÉS 
Rases 
 

• El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 

• Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la 
corresponent experiència. 

• No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una 
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

• En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà un 
altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es 
produeixi qualsevol situació d’emergència. 

• S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 
• Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  tensant els estampidors 

quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 
• Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o d’alteracions 

atmosfèriques com pluja o gelades. 
• S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la 

mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni 
càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície. 

• En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin  de tenir utilitat. 
En  aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant  per la part inferior del tall. 

• La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant que 
el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb 
un capcer. 

• L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara 
que el terreny sigui d’una  qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada 
en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus corresponents 
estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els 
treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què van donar lloc a 
l’excavació d’aquesta rasa. 

• Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es 
prevegi el deteriorament del terreny, com a  conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 

• Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i en 
quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat. 

• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales 
necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. 
Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a 
mínim. 

• L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a 
distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 

• Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions 
corresponents. 

• No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 
• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran tanques 

mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no 
menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 

• En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
• En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el 

nivell superficial del terreny. 
• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de 

palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per  
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l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als 
operaris que puguin accidentar-se. 

• El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
• En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis 

afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram). 
• Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui 

instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran  prospeccions per conèixer 
la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de l’electricitat 
perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar  els treballs, per evitar el risc de 
contacte elèctric.  

• Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el 
subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, 
haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà 
l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 

• En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent 
per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

•  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar  el cinturó de 
seguretat convenientment lligat. 

• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny 
sec, o botes de goma en presència de fangs. 

• En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  davantal. 
• S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
• Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb 

anterioritat, incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, en els talls que sigui precís. 

 
Pous 
• El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura 
del possible.   

• S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre el 
fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 

• A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les 
disposicions  exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser 
realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la deguda experiència. 

• Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la ràpida 
evacuació dels treballadors. 

• Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de 
bombeig. 

• En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
• S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 
• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en la  

mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 
• S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, arquits, etc. 
• Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i els 

entorns del pou. 
• Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat i 

alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència. 
• Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de : 

a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com     

d’una balda  de seguretat  instal·lada al seu mateix ganxo. 
d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè 

des de la part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega  sense cap  risc per la 
seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment  lligat. 

e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan 
aquest es trobi al capdamunt del pou. 
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f)  El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de 
manera que no es pugui desfermar . 

g) Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera 
que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill . 

h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un 
plint de protecció. 

i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de començar cada jornada. 
j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la 

seva capacitat. 
k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 

 
• Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc canalitzat 

cap al lloc de treball. 
• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major 

de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent. 
• En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà un 

tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de 
vianants  a 1 metre. 

• En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per la 
nit, mitjançant punts de llum destellants.  

• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny 
sec, o botes de goma en presència de fangs. 

• Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 
• Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar 

el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 
• Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en bon 

estat, substituint-les  posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 
• S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb 

anterioritat, incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, als talls on sigui precís. 
 

Elements Auxiliars 

 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, que complirà amb la normativa següent: 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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RASES I POUS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

     
• Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus inclinats 

units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap.  
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
 



estudi de seguretat i salut 
memòria 15/43 

RASES I POUS 

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

  
• Treball en rases i pous (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 

   
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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PAVIMENTS 

1.- Introducció. 

 

1.1 Definició:  

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 

1.2 Tipus de revestiments : 

• peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra 
natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 

• flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: 
moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i 
policloroprè. 

• soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la 
superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment. 

 
 

1.3 Observacions generals: 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de 
bombatge pneumàtic de morters o assimilables.  
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la 
grua. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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PAVIMENTS 

1.- Definició i descripció. 

 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 

1.2 Descripció: 

• tipus de revestiments amb peces rígides:  
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de 
ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 
amb llistons d’empostissar (mosaic). 
amb posts (fusta). 
amb lloses de pedra. 
amb plaques de formigó armat. 
amb llambordins de pedra i formigó. 

 
• tipus de revestiments flexibles:  

Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni 
adherides a tocar o soldades. 
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum 
adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes 
a tocar o soldades. 
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment. 

 
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 
respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: 
grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El 
transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant 
el carretó elevador. 
 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
• operadors de grua. 
• enrajoladors i d’altres. 
• operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
paviments: 
• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per 

transport auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.  
• Estris. 
• Eines manuals. 
• Presa provisional d’aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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PAVIMENTS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                     MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules                     MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                         BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.                     MÈDIA GREU MEDI 

 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la 
manipulació de l’esmoladora angular. 
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
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PAVIMENTS 

3.- Norma de Seguretat 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; 
per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 

 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
• Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el 

risc de pis lliscós. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 

de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i  

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la 

grua. 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 

específiques.   
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el 

qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, 

es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-

femella. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 
 

Peces rígides 

• El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en 
ambients amb pols neumoconiòtiques. 

• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per 
evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 

• Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la 
projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de 
no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 

• Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades.  
• Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar 

paletitzats i totalment fetes les vorades. 
• Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de 

subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
• El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 
• Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per 

evitar accidents per vessament de la càrrega.  
• Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes emplintades, 

fermament amarrades per evitar vessaments. 
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• Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies 
recentment solades. 

• Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on 
es vagi a col·locar. 

• Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, 

indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
• Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de 

“paviment lliscant” 
• Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc 

elèctric. 
• Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb 

els raspalls i papers de vidre. 
• Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb 

la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 
• Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de 

ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, 

granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  
• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es 
necessitin, màscara antipols. 

• Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per 
descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

• Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de 
“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 

• Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació 
d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 

• Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte 
amb energia elèctrica. 

• Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat. 
• Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina 

"desendollada de la xarxa elèctrica”. 
• Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les 

plantes. 
• Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran 

d’evacuar als muntacàrregues. 
 

Flexibles 

• Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin 
d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 
• És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran 

immediatament, per tal d’evitar incendis. 
• Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació 

constant, evitant atmosferes tòxiques. 
• S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una 

ventilació constant. 
• És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats, 

per evitar la formació d’atmosferes nocives. 
• Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis. 
• S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del 

magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics) 
• S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 

dissolvents i del magatzem de productes plàstics. 
• En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.. 
• Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o 

espurna. 
• És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
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• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de 
seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat: 

Dúmpers de petita cilindrada 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bombatge de morter 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 



estudi de seguretat i salut 
memòria 22/43 

PAVIMENTS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
• Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i el 

passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran 
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb 
tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un 
guardacòs en forma de muntant. 

• Extintor de pols química seca. 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
 
- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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PAVIMENTS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Pels treballs amb coles i dissolvents: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau.  
 
• Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
 
• Pels treballs de col·locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 
 



estudi de seguretat i salut 
memòria 24/43 

INSTAL·LACIONS 

1.- Introducció. 
 

1.1 Definició:  

Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un 
servei. 
 
 

1.2 Tipus d’instal·lacions : 

- Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, 
en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior 
tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de 
distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són necessaris pel 
correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, l’accionament de la 
maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 

- Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Fontaneria. 
- Sanejament. 
- Calefacció. 
- Gas 

- Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores i 

de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels 
aparells interiors. 

- Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i 
tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra 
banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit. 

 
 

1.3 Observacions generals : 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, 
eines manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

1.- Definició i descripció. 
 

1.1 Definició: 

Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica 
a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de 
l’edifici.  
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per cable de senyals 
elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 
 
 

1.2 Descripció: 

Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació 
elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran 
mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, 
megafonia, TV per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de 
distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 
 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).  
 
 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
• electricistes. 
• ajudes de maçoneria. 
 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 
• Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer 

regates, etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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INSTAL·LACIÓ  ELÈCTRICA I AUDIOVISUALS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  ALTA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  ALTA MOLT GREU ELEVAT 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 

 
 
OBSERVACIONS : 
 
(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

3.- Norma de Seguretat 
 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 
 

PROCÉS 

 Xarxa interior elèctrica i àudio-visual 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el 

risc d’ensopegades. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 

de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les 

clavilles mascle-femella. 
• Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 
insegures. 

• En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit (escales, 
balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 

• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes 

per altres en bon estat de manera immediata. 
• Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que 

s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc 
segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

• Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-se, 
per evitar accidents. 

• Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de 
mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

•  
• Xarxa exterior elèctrica 
•  
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a 

rases. 
• A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 
• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
• Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada  

d’aquests elements més cinc metres. 
• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals 

previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 
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• Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de 
seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no 
superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 
metres. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de 
seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 

• Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 
impossibilitat de tancament intempestiu. 

• Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
• Reconeixement de l’absència de tensió. 
• Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
• Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
• S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació. 
• En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de 

seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 
• L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb 

l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa. 
• Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la 

sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que 
els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal. 

• Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements següents: 
• placa d’identificació de cel·la. 
• Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes. 
• Esquema del centre de transformació. 
• Perxa de maniobra. 
• Banqueta aïllant. 
• Insuflador per a la respiració boca a boca. 
• En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de 

perill. 
• En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de 

maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de ferramentes 
que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5. 

• La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la 
normativa de grues mòbils de ConMu4. 

• S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el 
“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de 
novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 

• Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió  i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973” 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat: 

Escales de mà 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim de la 

corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica 
de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les 
xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera 
que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha 
de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb 
tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un 
guardacòs en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 
 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
• Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
• Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
- Perxa aïllant. 
• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

1.- Definició i descripció. 
 

1.1 Definició: 

Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, 
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), 
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, 
no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació 
tèrmica dels radiadors. 
 
 

1.2 Descripció: 

Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 
- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 
- les que són totalment independents: calefacció. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
• lampistes. 
• paletes. 
• operari que realitza les regates. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 
• Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, 

passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer 

regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lació provisional d’aigua. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
19.-Exposició a radiacions.  MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 

 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(3)  Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8)  Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10)  Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19)  Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28)  Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la 
màquina de fer regates. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

3.- Norma de Seguretat 
 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

 

PROCÉS 

Xarxa interior  

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el 

risc d’ensopegades. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 

de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 
• És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de 

les clavilles mascle-femella.  
• Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies 
insegures. 

• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per 

d’altres en bon estat de manera immediata. 
  

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 

• El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
• Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
• Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo de 

la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos 
de cops i enganxades. 

• Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per 
evitar accidents a les vies de pas intern. 

• El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire i 
il·luminació artificial si fos necessària. 

• El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i 
ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats. 

• Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina. 
• Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels 

muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de 
seguretat contra les caigudes. 

• Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després 
d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 

• Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la 
runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

• És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent 
d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 
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• El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert 
a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació 
artificial.  

• La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es 
realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

• A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i 
un altre de “No fumeu”. 

• Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
• És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
• És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 
• Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 
• Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles. 
• S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 
• Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les 

vàlvules antiretrocés. 
• Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat  els 

parapets o baranes definitives. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 
• Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 

ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de 

cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i 
màscara antifums tòxics si els calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona  
(tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si els calgués. 

 
  

Xarxa exterior 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a 
rases. 

• En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs 
d’aquesta activitat: 

Grua mòbil 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
Pistola fixa-claus 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
  
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha 

de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 
 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
  
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  
 
• Treballs de transport i fontaneria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
• Pels treballs amb bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  
• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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MEDIS AUXILIARS 
 
 
Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge 

• S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
• Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del 

corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen. 
• Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i abans 

d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 
• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran d’utilitzar 

topalls o tascons que impedeixin  fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre 
d’estacionament. 

• En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels 
senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

• S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar. 
• S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
• S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
• Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma 

estigui plana i sensiblement horitzontal. 
• Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense cap 

brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 
• En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de la 

cabina. 
• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant la 

permanència d’operaris sobre el basculador. 
• Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 

- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora. 
- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà 

equilibrada quan es carregui. 
- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia. 
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada tipus 

d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.  
 
• Després de  la descàrrega de la caixa basculadora : 
  - no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment 
abaixada. 
 
 
 

Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada 

• Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en  un 
pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

• A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de 
col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància 
prudencial a la vorera del desnivell. 

• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  és prohibit 
el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

• Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús com a 
transport pel personal. 

• La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 
 
 
 

Retroexcavadora 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
• Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 
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- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrera.  

• En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,  
• baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
• Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 

- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

• S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el motor 
en marxa ni la cullera aixecada. 

 
 
 

Oxitallada 

• El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les 
següents condicions : 

- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 
- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada. 
• S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
• S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
• Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant 

les buides de les  que estiguin plenes. 
• El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa. 
• Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
• Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
• S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
• S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
• Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 

- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i 
comoditat. 

- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la 
possibilitat d’accidents. 

- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + 
careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, 
polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 

- No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les 

mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès, 

per evitar així possibles retrocessos de la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a un 

recipient amb aigua. 
- No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre el 

pas  del gas i  portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell) 
- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en 

poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció 
química i doni lloc a un compost explosiu. 

- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta protectora 
amb filtres químics específics pels productes que  vagi a cremar. 

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una forma 

més còmoda, ordenada i alhora més segura. 
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- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o bombones. 
Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 

 
 
 

Escales de mà. 

• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 
• Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
• Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
• L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 
 
 

Grup compressor i martell pneumàtic 

• El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
• L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai 

inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi 

garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar moviments. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas que 
això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció 
de possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a 
elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

• S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells 
(o vibradors). 

• Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes 
de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
• Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
• S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
• No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
• L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball, 

botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
 
 
 

Toro,  “Transpalet“ manual : carretó manual 

• Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta  

estigui en bon estat. 
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, tot 

assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 
 
• Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 

- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de comandament en 
posició neutra. 

- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al seu camí que 

pugui provocar qualsevol incident. 
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- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, controlant la  
seva estabilitat. 

- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al 

darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 
• Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues 

s’hauran de prendre les següents precaucions : 
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar el pes del palet i  

del toro. 
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 

• No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries perquè no es dificulti la 
circulació. 

• En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst 
d’estacionament i amb  el fre posat. 

• Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al voltant per tal que no hi 
hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 

• També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les 
operacions de descens de la mateixa. 

• Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de 
manteniment i deixar-lo fora de servei. 

 
 
 

Formigoneres pasteres 
• Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància 

superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents 
nivells.  Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ un cobert per 
protegir la caiguda d’objectes. 

• Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert 
vessament. 

• La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb  
la llegenda  “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”. 

• Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del 
camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 

• S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de 
la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 

• Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió 
(corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 

• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 
descontrolats. 

• L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
• La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 
• La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
• Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 
• Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la 

utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 
• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per  

evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una cop 
finalitzat  el procés de bombeig, de cada jornada. 

 
 
 

Bombament del morter 

• L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de 
treball. 

• La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un tornapunta, 
baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment. 

• La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit per un 
operari especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions internes. 
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• Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades) tot enviant 
masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del conducte. 

• És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes de recollida a la 
sortida de la mànega després  del recorregut total del circuit. 

• En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i desmuntarà a 
continuació la canonada. 

• Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids, 
allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés. 

• Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparació de la 
màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

 
 
 

Pistola fixa-claus 

• El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 
d’evitar accidents per inexperiència. 

• En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i 
patir accidents. 

• En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir 
accidents. 

• Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 
• Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
• No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
• No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
• L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 

granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els 
calgués.  

 
 
 

Perforadora portàtil 

• El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 
d’evitar els accidents per inexperiència. 

• S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas 
de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 

• Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat que 
s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 

• S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
• No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
• No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses lesions. 
• No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després 

apliqui la broca i embroqui-la. 
• La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega 

contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  
• És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està 

connectada a la xarxa elèctrica. 
 
 
 

Grua mòbil 

- Caldrà tenir present : 
• Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.* 
• No es treballarà amb el cable inclinat . 
- S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven l' Instrucció  

tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a grues 
mòbils autopropulsades. 
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Soldadura elèctrica 

• Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, 
granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als 
casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 

• La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de 
l’elèctrode. 

• No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses poden 
produir greus lesions als ulls. 

• No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 
• No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 
• S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 
• Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu treball. 
• S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis 

format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60 
• No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un 

portapinces. 
• S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 
• No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 
• S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs. 
• Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 
• S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 
• Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces portaelectrodes i 

els borns de connexió. 
• Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 
• S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 
 
 
 

Esmoladores angulars 

• S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs 

lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 
• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
• No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
• S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió 

excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de 
rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

• Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de 
manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

• S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o 
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de 
treball. 

• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de treball, ja 
que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a 
multiplicar. 

• No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja 
que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

• En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 
• En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció 

corresponent per a la mà. 
• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar 

convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
• S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs 

d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests 
casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

• Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a la 
captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants 
desplaçaments o el medi de treball és complex. 

• En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la 
projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 
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• L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 
granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de 
la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix . 

 
 
 

Instal·lacions d’Higiene i  Benestar: 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la 
presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució 
d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene 
personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
• mòduls prefabricats, o 
• construïdes a l’obra. 

  
 Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
• vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb 

seients i casellers individuals. 
• lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 

treballadors. 
• dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per 

cada 10 treballadors. 
• inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un 

inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels 
mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

• menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 

  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de 
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de 
l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona 
per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en 
l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint 
els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de 
les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de 
complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el 
posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es 
senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb 
tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
 
 
 



PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 

 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en 
la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte 
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 
comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució 
dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a 
que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no 
suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració 
del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de 
les Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà 
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de 
seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà 
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de 
seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració 
econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 
de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i 
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració 
publica que hagi adjudicat l'obra. 
 



Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al 
que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions 
publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en 
poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de 
les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, 
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís 
a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma 
visible, actualitzant-se si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les 
Administracions públiques competents.  
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PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS 
PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer 

de 1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 

14 d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 

1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 

5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 

de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 

de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 

12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 

de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 

1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 

1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de 

Gener de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 

23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 

d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS 
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE 
LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 
1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 
24 de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 
de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 
d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 
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 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 

DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre 

de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 

 
Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 

d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 

 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny 

de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol 

de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre 
de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de 
Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de 
Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per 
O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març 
de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 

TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 

 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 

 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997 
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PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

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

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

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

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

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

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

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

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, U.N.E.  81282 : 1991  
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marcat. E.N.    140: 1989 
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P01 SEGURETAT I SALUT 

D41AA410 P01A.1 
Més de lloguer de caseta prefabricada per a serveis d'obra de 3.25x1.90 m., amb un inodor, una dutxa, un 
lavabo amb tres aixetes i un termo amb capacitat per a 50 litres; amb les mateixes característiques que les 
oficines. Terra de contraxapat hidròfug amb capa fenòlica antilliscant i resistent al desgast. Peces sanitàries 
de fibra de vidre acabades en Gel-Coat blanc i pintura antilliscant. Portes interiors de fusta en els 
Compartiments. Instal·lació de fontaneria amb tuberíes de polibutilè e instal·lació elèctrica per a corrent 
monofàsica de 220 V. protegida  amb interruptor diferencial i magnetotèrmic. 

U 

H ParcialA LUcomentari

1,001,00
1,00

D41AE101 P01A.2 
Escomesa provisional de fontaneria a casetas de obra.U 

H ParcialA LUcomentari

1,001,00
1,00

D41AE001 P01A.3 
Escomesa provisional d'electricitat en casetes d'obra.U 

H ParcialA LUcomentari

1,001,00
1,00

D41AG401 P01A.4 
Sabonera d'ús industrial amb dosificador, en acer inoxidable, col·locadaU 

H ParcialA LUcomentari

2,002,00
2,00

D41GG310 P01B.1 
Sotquadre secundari de protecció, capsa, elements de protecció, col·locatU 

H ParcialA LUcomentari

1,001,00
1,00

D41CA042 P01B.2 
Senyal de perill d'obres, triangular de 700 mm. de costat, d'acer galvanitzat, col·locació i desmuntatge.U 

H ParcialA LUcomentari

4,004,00
4,00
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D41CA043 P01B.3 
Senyal de perill indefinit, triangular de 700 mm. de costat, d'acer galvanitzat, col·locació i desmuntatge.U 

H ParcialA LUcomentari

4,004,00
4,00

D41CA052 P01B.4 
Senyal d'entrada prohibida a vianants, circular de D=600 mm., de xapa galvanitzada, col·locació i 
desmuntatge 

U 

H ParcialA LUcomentari

1,001,00
1,00

D41AG801 P01C.1 
Farmaciola d'obra instal·lada U 

H ParcialA LUcomentari

1,001,00
1,00

D41EG010 P01C.2 
Parell de botes de seguretat amb puntera i plantilles metàl·liques.U 

H ParcialA LUcomentari

6,006,00
6,00

D41EA001 P01C.3 
Casc de seguretat.U 

H ParcialA LUcomentari

6,006,00
6,00

D34AA006 P01D.1 
Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6Kg. de càrrega i eficàcia 21A/113B, amb suports. U 

H ParcialA LUcomentari

2,002,00
2,00

D41AG801 P01D.2 
Farmaciola d'obra instal·lada U 

H ParcialA LUcomentari

1,001,00
1,00

D41GC025 P01D.3 
Malla de polietilè d'alta densitat amb tractament per a protecció d'ultra- violada, color taronja d´1metre 
d'alçada i doble sòcol del mateix material, i/col·locació i desmuntatge. (Amortització en dos usos).. 

ML 
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H ParcialA LUcomentari

69,1469,14
69,14

D41GC401 P01D.4 
Tanca perimetral del solar metàl·lica amb protecció d'intempèrie Alucín, amb suports del mateix material en 
doble W, separats cada 2 ml. i xapa  cega del mateix  material. 

ML 

H ParcialA LUcomentari

20,0020,00
20,00

D41IA020 P01E.1 
Formació de seguretat e higiene en el treball, considerant una hora a la  setmana i realitzada pel 
coordinador en seguretat e higiene o per un  tècnic competent. 

H 

H ParcialA LUcomentari

1,001,00
1,00

D41IA201 P01E.2 
Equip de neteja i conservació d'instal.lacions provisionals d'obra, considerant una hora diària d'ajudant..i peóH 

H ParcialA LUcomentari

1,001,00
1,00
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U01A MÀ D'OBRA CONVENI 

U01AA007 H Oficial primera11,7197 
U01AA008 H Oficial segona11,3591 
U01AA009 H Ajudant10,0369 
U01AA010 H Peó especialitzat9,8866 
U01AA011 H Peó ordinari9,6763 

U02L MAQUINÀRIA PER FORMIGONS 

U02LA201 H Formigonera 250 l.3,0051 

U04A ÀRIDS 

U04AA101 U Sorra de riu (0-5 mm)7,1100 
U04AF050 T Grava 5/20 mm.9,0152 
U04AF150 U Graveta20/40 mm.7,0619 

U04C CIMENTS 

U04CA001 U C-II/AP 32.567,6740 

U04P ADDITIUS 

U04PY001 M3 Aigua0,5409 

U06D PUNTES I CLAUS 

U06DA010 KG Puntes llises 20x1000,7513 

U06G ACER CORRUGAT 

U06GD101 M2 Malla electrosoldada 15x15 1,35 Kg/m2 D=4 0,7513 
U06GD102 U Curull de protecció d´asperes armadures0,3606 

U22K TANQUES METÀL·LIQUES 

U22KA001 U Pal tub d´acer d=4 cm3,2154 
U22KA011 U Pal acer galvanitzat d 40,0096 
U22KA071 U Tornapunta acer galvanitzat d 33,0652 
U22KE001 M2 Tanca s/torsió ST50/14 galvanitzat0,9616 
U22KE051 M2 Tanca s/torsió ST40/14 galvanitzat1,1119 
U22KE101 M2 Malla ST40-14/17 plastificada3,3957 
U22KE151 M2 Malla ST50-14/17 plastificada3,0952 
U22KJ010 M2 Malla electrosoldada 50/300/54,4174 
U22KJ020 M2 Malla electrosoldada 100/50/50,0066 
U22KN010 M2 Tanca filferro ondulada tipus A44,9704 
U22KP010 ML Barana modular tub perimetral 30x30x110,0369 

U35A EXTINTORS 

U35AA006 U Extintor pols ABC 6 Kg31,2707 
U35AA105 U Extintor aigua polvoritzada 9 L.37,5633 
U35AA305 U Extintor neu carbònica 2Kg.50,1484 
U35AA310 U Extintor neu carbònica 5 Kg80,3313 
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U39V SENYALS 

U39VF001 U Senyal perill triangular de 135 cm135,2277 
U39VF002 U Senyalització prohibició i obligació ref. 9093,7579 
U39VF003 U Senyal prohibició i obligació stop 90 octogonal 108,1822 
U39VF004 U Senyal prohibit i obligatori pintada 9057,6972 
U39VF005 U Senyal circular D=60 cm.reflectant47,2997 
U39VF006 U Senyal tipus R D =90 cm.reflectant72,1215 
U39VF008 U Senyal quadrada L=60 cm.28,0973 
U39VF009 U Senyal tipus S 90x90 cm.reflectant120,2024 
U39VF010 U Senyal triangular L=60 cm.reflectant32,9956 
U39VF011 U Senyal triangular L=70 cm.reflectant45,0759 
U39VF012 U Senyal tipus  P L=90 cm.reflectant52,8891 
U39VF015 U Senyal circular D=60 cm.reflectant47,2997 
U39VF016 U Senyal tipus R D=90 cm.reflectant72,1215 
U39VF017 U Senyal octogonal L=90 cm. reflectant78,1316 
U39VF018 U Senyal quadrada L=60 cm.28,0973 
U39VF019 U Senyal tipus S 90x90 cm. reflectant120,2024 
U39VF050 U Senyal reflectant circular d=60 cm.52,5224 
U39VF060 U Senyal reflectant d=90 cm.115,3943 
U39VF070 U Senyal octogonal A-90128,0156 
U39VF080 U Senyal quadrada 40*40 cm.38,1282 
U39VF090 U Senyal rectangular 40*60 cm.147,2480 
U39VF100 U Senyal d=120 cm. fibra de vidre126,2125 
U39VF110 U Senyal triangular L=175 cm. Fibra5,2829 

U42A INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA 

U42AA210 U Lloguer caseta prefabricada oficina108,1822 
U42AA410 U Lloguer caseta prefabricada per a lavabos d´obra 3.25x1.90 m, 

completament equipada 
168,2834 

U42AA420 U Lloguer caseta prefabricada per a lavabos d´obra 4.10x1.90 m, 
completamente equipada 

210,3542 

U42AA601 U Lloguer caseta prefabricada magatzem108,1822 
U42AA710 U Lloguer caseta prefabricada menjador108,1822 
U42AA810 U Lloguer caseta per a vestuaris108,1822 
U42AA820 U Transport caseta prefabricada222,3745 
U42AE001 U Escomesa provisional elèctrica en caseta29,0289 
U42AE101 U Escomesa provisional fontaneria en caseta34,9789 
U42AE201 U Escomesa provisional sanejament en caseta 41,4037 
U42AG201 U Taquilla metàl·lica individual95,3806 
U42AG210 U Banc polipropilè 5 persones164,3347 
U42AG401 U Sabonera industrial d´acer inoxidable23,1991 
U42AG410 U Portarotlles industrial amb tanca d´acer inoxidable 23,3193 
U42AG601 U Escalfa menjar 50 serveis1.712,8845 
U42AG610 U Escalfa menjar 25 serveis1.652,7833 
U42AG630 U Taula melamina 10 persones172,9713 
U42AG700 U Dipòsit de deixalles de 800 l163,6316 
U42AG801 U Farmaciola d´obra20,4044 
U42AG810 U Reposició de farmaciola39,1860 
U42AG814 U Reposició de material higiènic9,6162 
U42AG820 U Llitera portàtil evacuacions129,2176 

U42C SENYALITZACIONS 

U42CA001 U Senyalització normalitzada Stop D=60057,2584 
U42CA005 U Cartell indicatiu normalitzat 0.30x0.30 m2,2117 
U42CA007 U Cartell indicatiu normalitzat 0.40x0.20 m37,8638 
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U42CA009 U Cartell indicatiu normalitzat 0.60x0.20 m39,3302 
U42CA501 U Suport metàl·lic per a senyalització18,9740 
U42CC020 U Tanca reflexiva de senyalització75,5953 
U42CC040 ML Tanca contenció vianants50,8036 
U42CC210 ML Cordó de senyalització0,4508 
U42CC230 ML Cinta de balisatge reflectant0,1202 
U42CC250 ML Tanca metàl·lica obert i suport15,0253 
U42CE001 U Cèl·lula fotoelèctrica29,4376 
U42CE003 U Pila per a balisa5,5834 
U42CE005 U Llàntia per a senyalització de balisatge27,0455 

U42E PROTECCIONS PERSONALS 

U42EA001 U Casc de seguretat2,2538 
U42EA201 U Pantalla de seguretat per a soldatge11,7197 
U42EA210 U Pantalla per a protecció contra partícules4,9583 
U42EA220 U Ulleres contra impactes10,8182 
U42EA230 U Ulleres antipols2,4040 
U42EA401 U Màscara antipols4,8081 
U42EA403 U Màscara antigàs panoràmica69,1164 
U42EA405 U Respirador facial10,8182 
U42EA410 U Filtre recanvi màscara antipols0,7212 
U42EA414 U Filtre recanvi per a gas3,0531 
U42EA601 U Protectors auditius tipus tap12,0202 
U42EA603 U Protectors auditius tipus auricular15,9869 
U42EC001 U Granota de treball12,8436 
U42EC010 U Impermeable7,7531 
U42EC030 U Mandil de cuir per a soldador14,0036 
U42EC401 U Cinturó de seguretat per subjecció50,9598 
U42EC440 U Cinturó de seguretat paracaigudes111,5358 
U42EC480 U Aparell de fre de paracaigudes60,5760 
U42EC490 U Corda de poliamida per a fre de paracaigudes D=16 mm. 4,9583 
U42EC500 U Cinturó antivibratori16,6180 
U42EC510 U Faixa elàstica sobreesforços13,8233 
U42EC520 U Cinturó portaeines21,0354 
U42EE001 U Parella de guants de goma1,3523 
U42EE010 U Parella de guants ús general1,6528 
U42EE020 U Parella de guants per a soldador3,3056 
U42EE022 U Parella de Guants de goma (làtex)1,4244 
U42EE030 U Parella de guants aïllant electricista27,0455 
U42EE401 U Protector de mà per a punter.2,7046 
U42EG001 U Parella de botes d´aigua11,4192 
U42EG010 U Parella de botes de seguretat amb puntera i plantilles metàl·liques21,0354 
U42EG030 U Parell de botes aïllants per a electricista24,9420 
U42EG401 U Parell de polaines per a soldador.7,8132 
U42EG403 U Parell de canelleres.5,1567 

U42G PROTECCIONS COL·LECTIVES 

U42GA001 M2 Xarxa de seguretat h=10 m.0,9075 
U42GA100 ML Malla polietilè 1 mt. Taronja0,9616 
U42GA150 M2 Malla atapeïda teixit sintètic0,7513 
U42GC001 U Ancoratge suport pescant0,7813 
U42GC005 U Ancoratge xarxa a forjat0,3005 
U42GC010 U Pescant metàl·lic52,2039 
U42GC015 U Peça unió tauló a puntal2,1035 
U42GC020 U Punts d´ancoratge per a cable seguretat0,7813 
U42GC030 ML Cable de seguretat1,0818 
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U42GC201 ML Rodanxo fusta D=10/12cm.-2.5 m2,4882 
U42GC205 ML Tauló fusta 0.20x0.07m-3 m2,8608 
U42GC206 M2 Tapa provisional forats30,7538 
U42GC210 U Suport tipus puntal telescòpic 1,7/38,4142 
U42GC220 U Suport tipus sergent13,2223 
U42GC230 U Suport metàl·lic de tub 40x40x1 mm3,4077 
U42GC232 U Suport metàl·lic de tub 30x30x1 mm3,0952 
U42GE201 U Plataforma metàl·lica de descàrrega349,0077 
U42GE401 ML Baixant plàstic enderrocs36,0607 
U42GE405 U Embocadura plàstica per a baixants48,0810 
U42GE601 ML Protecció horitzontal encreuament línies conducció 39,4204 
U42GE605 U Fundes termoretràctils antihumitat15,9629 
U42GE700 U Caixa general d´obra fins 26K2.080,9864 
U42GE750 U Quadre secundari d´obres197,7029 

U42I MÀ D'OBRA DE SEGURETAT 

U42IA001 H Comitè de seguretat e higiene51,2183 
U42IA020 H Formació seguretat e higienev11,3591 
U42IA040 U Reconeixement mèdic obligatori42,0708 
U42IA201 H Equip de neteja i conservació19,9416 
U42IA301 U Neteja i desinfecció caseta150,2530 
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INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D' OBRA P01A 

D41AA410 P01A.1 

Més de lloguer de caseta prefabricada per a serveis d'obra de 3.25x1.90 m., amb un inodor, una dutxa,
un lavabo amb tres aixetes i un termo amb capacitat per a 50 litres; amb les mateixes característiques 
que les oficines. Terra de contraxapat hidròfug amb capa fenòlica antilliscant i resistent al desgast. 
Peces sanitàries de fibra de vidre acabades en Gel-Coat blanc i pintura antilliscant. Portes interiors 
de fusta en els Compartiments. Instal·lació de fontaneria amb tuberíes de polibutilè e instal·lació 
elèctrica per a corrent monofàsica de 220 V. protegida  amb interruptor diferencial i magnetotèrmic. 

U 

U42AA410 U 168,28Lloguer caseta prefabricada per a lavabos 1,000 168,2834 

168,28
% Preus auxiliars: 1,681,00 

169,96

D41AE001 P01A.2 

Escomesa provisional d'electricitat en casetes d'obra.U 

U42AE001 U 29,03Escomesa provisional elèctrica en caseta 1,000 29,0289 

29,03
% Preus auxiliars: 0,291,00 

29,32

D41AE101 P01A.3 

Escomesa provisional de fontaneria a casetas de obra.U 

U42AE101 U 34,98Escomesa provisional fontaneria en caseta 1,000 34,9789 

34,98
% Preus auxiliars: 0,351,00 

35,33

D41AG401 P01A.4 

Sabonera d'ús industrial amb dosificador, en acer inoxidable, col·locadaU 

U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763 
U42AG401 U 2,32Sabonera industrial d´acer inoxidable 0,100 23,1991 

4,26
% Preus auxiliars: 0,041,00 

4,30

SENYALITZACIONS P01B 

D41CA042 P01B.1 

Senyal de perill d'obres, triangular de 700 mm. de costat, d'acer galvanitzat, col·locació i 
desmuntatge. 

U 

U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763 
U39VF011 U 45,08Senyal triangular L=70 cm.reflectant 1,000 45,0759 
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47,02
% Preus auxiliars: 0,471,00 

47,49

D41CA043 P01B.2 

Senyal de perill indefinit, triangular de 700 mm. de costat, d'acer galvanitzat, col·locació i 
desmuntatge. 

U 

U39VF011 U 45,08Senyal triangular L=70 cm.reflectant 1,000 45,0759 
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763 

47,02
% Preus auxiliars: 0,471,00 

47,49

D41CA052 P01B.3 

Senyal d'entrada prohibida a vianants, circular de D=600 mm., de xapa galvanitzada, col·locació i 
desmuntatge 

U 

U39VF050 U 52,52Senyal reflectant circular d=60 cm. 1,000 52,5224 
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763 

54,46
% Preus auxiliars: 0,541,00 

55,00

D41GG310 P01B.4 

Sotquadre secundari de protecció, capsa, elements de protecció, col·locat U 

U01AA009 H 1,00Ajudant 0,100 10,0369 
U01AA007 H 1,17Oficial primera 0,100 11,7197 
U42GE750 U 197,70Quadre secundari d´obres 1,000 197,7029 

199,87
% Preus auxiliars: 4,002,00 

203,87

PROTECCIONS PERSONALS P01C 

D41AG801 P01C.1 

Farmaciola d'obra instal·ladaU 

U42AG801 U 20,40Farmaciola d´obra 1,000 20,4044 

20,40
% Preus auxiliars: 0,000,00 

20,40

D41EA001 P01C.2 

Casc de seguretat. U 

U42EA001 U 2,25Casc de seguretat 1,000 2,2538 

2,25
% Preus auxiliars: 0,000,00 

2,25
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D41EG010 P01C.3 

Parell de botes de seguretat amb puntera i plantilles metàl·liques.U 

U42EG010 U 21,04Parella de botes de seguretat amb puntera i 1,000 21,0354 

21,04
% Preus auxiliars: 0,000,00 

21,04

PROTECCIONS COL·LECTIVES P01D 

D34AA006 P01D.1 

Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6Kg. de càrrega i eficàcia 21A/113B, amb suports.U 

U35AA006 U 31,27Extintor pols ABC 6 Kg 1,000 31,2707 
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763 

32,24
% Preus auxiliars: 0,642,00 

32,88

D41AG801 P01D.2 

Farmaciola d'obra instal·ladaU 

U42AG801 U 20,40Farmaciola d´obra 1,000 20,4044 

20,40
% Preus auxiliars: 0,000,00 

20,40

D41GC025 P01D.3 

Malla de polietilè d'alta densitat amb tractament per a protecció d'ultra- violada, color taronja 
d´1metre d'alçada i doble sòcol del mateix material, i/col·locació i desmuntatge. (Amortització en dos 
usos).. 

ML 

U42GA100 ML 0,48Malla polietilè 1 mt. Taronja 0,500 0,9616 
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763 

1,45
% Preus auxiliars: 0,011,00 

1,46

D41GC401 P01D.4 

Tanca perimetral del solar metàl·lica amb protecció d'intempèrie Alucín, amb suports del mateix 
material en doble W, separats cada 2 ml. i xapa  cega del mateix  material. 

ML 

U01AA011 H 2,90Peó ordinari 0,300 9,6763 
U42CC040 ML 10,16Tanca contenció vianants 0,200 50,8036 
U01AA009 H 3,01Ajudant 0,300 10,0369 

16,07
% Preus auxiliars: 0,322,00 

16,39

MÀ D' OBRA DE SEGURETAT P01E 
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D41IA020 P01E.1 

Formació de seguretat e higiene en el treball, considerant una hora a la  setmana i realitzada pel 
coordinador en seguretat e higiene o per un  tècnic competent. 

H 

U42IA020 H 11,36Formació seguretat e higienev 1,000 11,3591 

11,36
% Preus auxiliars: 0,111,00 

11,47

D41IA201 P01E.2 

Equip de neteja i conservació d'instal.lacions provisionals d'obra, considerant una hora diària 
d'ajudant..i peó 

H 

U01AA011 H 9,68Peó ordinari 1,000 9,6763 
U01AA009 H 10,04Ajudant 1,000 10,0369 

19,72
% Preus auxiliars: 0,201,00 

19,92
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PRESSUPOST  

P01. SEGURETAT I SALUT 

 P01A. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D' OBRA   Valor   Preu   Ud 

Més de lloguer de caseta prefabricada per a serveis d'obra de 3 
.25x1.90 m., amb un inodor, una dutxa, un lavabo amb tres 
i un termo amb capacitat per a 50 litres; amb les mateixes 
característiques que les oficines. Terra de contraxapat hidròfug 
amb capa fenòlica antilliscant i resistent al desgast. Peces 
sanitàries de fibra de vidre acabades en Gel-Coat blanc i pintura 
antilliscant. Portes interiors de fusta en els Compartiments. 
Instal·lació de fontaneria amb tuberíes de polibutilè e 
instal·lació elèctrica per a corrent monofàsica de 220 V. 
protegida  amb interruptor diferencial i magnetotèrmic. 

169,96169,96 1,00U 
D41AA410 P01A.1 

Escomesa provisional de fontaneria a casetas de obra. 35,3335,33 1,00U 
D41AE101 P01A.2 

Escomesa provisional d'electricitat en casetes d'obra. 29,3229,32 1,00U 
D41AE001 P01A.3 

Sabonera d'ús industrial amb dosificador, en acer inoxidable, 
col·locada 

8,604,30 2,00U 
D41AG401 P01A.4 

Total Subcapítol: 243,21

 P01B. SENYALITZACIONS   Valor   Preu   Ud 

Sotquadre secundari de protecció, capsa, elements de protecció, 
col·locat 

203,87203,87 1,00U 
D41GG310 P01B.1 

Senyal de perill d'obres, triangular de 700 mm. de costat, d'acer 
galvanitzat, col·locació i desmuntatge. 

189,9647,49 4,00U 
D41CA042 P01B.2 
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Senyal de perill indefinit, triangular de 700 mm. de costat, 
d'acer galvanitzat, col·locació i desmuntatge. 

189,9647,49 4,00U 
D41CA043 P01B.3 

Senyal d'entrada prohibida a vianants, circular de D=600 mm., 
de xapa galvanitzada, col·locació i desmuntatge 

55,0055,00 1,00U 
D41CA052 P01B.4 

Total Subcapítol: 638,79

 P01C. PROTECCIONS PERSONALS   Valor   Preu   Ud 

Farmaciola d'obra instal·lada 20,4020,40 1,00U 
D41AG801 P01C.1 

Parell de botes de seguretat amb puntera i plantilles metàl·liques. 126,2421,04 6,00U 
D41EG010 P01C.2 

Casc de seguretat. 13,502,25 6,00U 
D41EA001 P01C.3 

Total Subcapítol: 160,14

 P01D. PROTECCIONS COL·LECTIVES   Valor   Preu   Ud 

Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6Kg. de càrrega i 
eficàcia 21A/113B, amb suports. 

65,7632,88 2,00U 
D34AA006 P01D.1 

Farmaciola d'obra instal·lada 20,4020,40 1,00U 
D41AG801 P01D.2 

Malla de polietilè d'alta densitat amb tractament per a protecció 
d'ultra- violada, color taronja d´1metre d'alçada i doble sòcol 
del mateix material, i/col·locació i desmuntatge. (Amortització en 
dos usos).. 

100,941,46 69,14ML 
D41GC025 P01D.3 

Tanca perimetral del solar metàl·lica amb protecció d'intempèrie 
Alucín, amb suports del mateix material en doble W, separats 
cada 2 ml. i xapa  cega del mateix  material. 

327,8016,39 20,00ML 
D41GC401 P01D.4 
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Total Subcapítol: 514,90

 P01E. MÀ D' OBRA DE SEGURETAT   Valor   Preu   Ud 

Formació de seguretat e higiene en el treball, considerant una 
hora a la  setmana i realitzada pel coordinador en seguretat e 
higiene o per un  tècnic competent. 

11,4711,47 1,00H 
D41IA020 P01E.1 

Equip de neteja i conservació d'instal.lacions provisionals d'obra 
, considerant una hora diària d'ajudant..i peó 

19,9219,92 1,00H 
D41IA201 P01E.2 

Total Subcapítol: 31,39

Total Capítol: 1.588,43P01
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P01. SEGURETAT I SALUT 

Capítol  Descripció  Import (Euros)

P01A INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D' OBRA 243,21

P01B SENYALITZACIONS 638,79

P01C PROTECCIONS PERSONALS 160,14

P01D PROTECCIONS COL·LECTIVES 514,90

P01E MÀ D' OBRA DE SEGURETAT 31,39

Total Capítol: P01 1.588,43

TOTAL: 1.588,43
(264.292 Ptes)

El pressupost de l'Estudi de Seguretat i Condicions de Salut en el treball puja a Mil Cinc 
-cents Vuitanta-Vuit , Quaranta-Tres Centims que representa el 1,5%  sobre el pressupost 
d'execució Material de l'Obra. 

Per quan es consideri oportú donen la seva confirmació en Barcelona a 8 d'OCTUBRE del 
2015 

Direcció Facultativa Coordinador de Seguretat i
Condicions de Salut Laboral



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT FITXES 

1

Senyalització 
Advertiment 
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2

Senyalització 
Prohibició 

Senyalització 
Obligació 
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Tanques 
Tanca peatonal 

A. Planta 
B. Alçat 
C. Perfil 
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Rases 
esquema protecció rases 

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

esquema apuntalament de rases 
1. rasa sense apuntalament 
2. rasa amb apuntalament sense sobrecàrrega 
3. rasa amb apuntalemant per sobrecàrrega 
4. rasa en profunditat amb sobrecàrrega 
a.apuntalament horitzontal 
b.apuntalament vertical 
5. rasa amb sobrecàrrega lleugera 

Amplada mínima de rases en funció de la seva profunditat 
com a mínim l'esmentada amplada cal que sigui de: 
0.50m fins a 1.00m. de profunditat 
0.65m fins a 1.50m. de profunditat 
0.75m fins a 2.00m. de profunditat 
0.80m fins a 3.00m. de profunditat 
0.90m fins a 4.00m. de profunditat 
1.00m per a més de 4.00m. de profunditat 
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Rases 
perspectiva 

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

Urbanisme: forats i obertures 
esquema de protecció 
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Proteccions en forats i obertures 

Entibacions 
Tipus d'entibació 

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

Entibacions 
Criteris de disseny 
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Entibacions 
Detalls entibació mòduls metàl·lics 

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

protecció per a murs de contenció 
1. Barana 
2. Encofrat 
3. Escala 
4. Focus de treball 
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Línies elèctriques 
Pòrtic de balisament, protecció de línies elèctriques 

Pòrtic de balisament, protecció de línies elèctriques 
1. Secció explicativa 
 a=distància de protecció 
 h=pas lliure 
 s=senyal indicativa alçada màxima 
2. Perspectiva 
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Línies elèctriques 
distàncies relatives per la maquinària d'obra 

Distàncies relatives de protecció per la maquinària d'obra propera a les línies elèctriques aèries 
1. Línies Baixa Tensió  
 a=distància de protecció 2.00m 

2. Línies Alta Tensió fins a 57.000v. 
 a=distància de protecció 3.00m 

3.Línies Alta Tensió majors 57.000v 
 a=distància de protecció 5.00m 
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Línies elèctriques 
esquemes de pas per sota Línies B.T. 

Esquema de pas per sota de línies aéries de Baixa Tensión 
a=2.00m. 
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Vessament de terres 
esquema límit de retrocés 

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

Vessament de terres 
esquema protecció de desmunts i terraplens 

Esquema protecció i senyalització de desmunts i terraplens 
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Maquinària d'obra. Grues. 
control de nivell 

Control de nivell 
1.control de nivell posterior 
2.control de nivell lateral 
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Maquinària d'obra. Grues. 
col·locació estabilitzadors 

Col·locació estabilitzadors 
distàncies 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT FITXES 

17

Maquinària d'obra. Grues. 
perspectiva de pas 

pas sota línies elèctriques 
perspectiva 
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Maquinària d'obra. Grues. 
recolçaments 

Col·locació estabilitzadors 
recolçaments 
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Instal·lacions elèctriques 
Esquema tipus 

Zona A. Risc principal contacte indirecte. 
Zona B. Risc principal contacte directe. 

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

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

Instal·lacions elèctriques 
Instal·lació elèctrica 

1. Connexió a l´armari de distribució general. 
2. Connexió a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades. 
3. Pis. 
4. Pis. 
5. Planta baixa. 
6. Anell protector soterrani. 








