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DOCUMENT Nº 1. MEMÒRIA

01. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

INDEX
Antecedents
Descripció de les obres per capítols
Justificació de les obres
Fases
Programació i terminis d’execució
Seguretat i Salut
Classificació i Categoria del contractista
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ANTECEDENTS
A Tiana, el Projecte d’Urbanització anomenat “Projecte d’urbanització del carrer del
Centre i entorn” ordena i condiciona una nova mobilitat pacificada al centre històric de
la població, amb espais aptes per als vianants i pels vehicles, desprès de la supressió
de l’encreuament a la zona de la “Doble Corba” (doble revolt) i de la remodelació del
àmbit del carrer d’Anselm Clavé i dels vials adjacents.
El present projecte promou l’arranjament d’un nou entorn urbà que afecta tot el carrer
del Centre, el tram sud del carrer de Sant Cebrià i passatge del mateix nom, i el carrer
de Lola Anglada-Plaça de l'Arbre.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Pel seu canvi d'us prioritari cap a la vianància, els vials propers al nou àmbit central de
la Doble Corba són part significativa de la intervenció urbana municipal, en concret el
tractament proposat per les seccions noves, o remodelades, dels carrers del Centre,
tot prolongant Anselm Clavé, i del mateix a la plaça de l’Arbre amb l’entroncament
amb els carrers de Sant Cebrià i Lola Anglada. L’arranjament, anivellament i
pavimentació de les seccions i pendents amb la plataforma única, més l’il·luminació,
serveis, vegetació i el correspondent mobiliari, suposarà unificar el tractament i la
funcionalitat d’aquesta àrea al centre del nucli històric.
Seguidament es relacionen per capítols les obres pertinents.
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CAPÍTOL 1. DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RESIDUS
En aquest projecte d’urbanització s’assoleix el desnonament, excavació i l’extracció
següents:
- la demolició i sostracció de paviments de voreres, vorades, rigoles i diferents
materials dels espais viaris assenyalats als plànols,
- l’excavació per fonamentacions, pericons, llossats, pous de plantació i rases
- fresatge mecànic de paviments asfàltics, de 0 a 5 cm de gruix, inclòs talls i
entregues a tapes i reixes
- les lluminàries i permòdols murals existents, els pals i bàculs de suport de les
instal·lacions a substituir
- el cablejat dels serveis aeris innecessaris i grapes de façanes
- la senyalètica viària i qualsevol element urbà prexistent
A la denominada plaça de l’Arbre, a més d'extreure tot el paviment de llambordí
granític i posterior trasllat al magatzem munucipal, s’excavarà pel corresponent
anivellament en pendents de la superfície vial, amb compactació de subbase i nou
ferm de llosa de formigó armat H-25, acabat amb llambordes de formigó (30x30x8), de
ICA, Breinco o similar, color Corten, segons detalls. La llosa anirà perforada pels pous
de plantació arbòria més els assenyalats pels serveis.
Als carrers, en general s’obrirà una rasa longitudinal, paral·lela a la línia de façana,
destinada a soterrar infraestructures, com s’indica en els plànols corresponents a
l’efecte. Prèviament, es faran cales per la localització dels serveis i es seguiran els
plànols municipals pels serveis existents
Altres rases contindran els embornals de fossa travessers per la recollida de les
aigües plujanes, que en part seran nous i en part els recuperats. S’excavaran pous per
la fonamentació dels bàculs i per la plantació d’arbrat, i els indicats als plànols.
La runa i les terres resultats es duran a l’abocador autoritzat.

CAPÍTOL 2.- LLOSA ARMADA
A la franja viària central denominada plaça de l’Arbre i a la capçalera nord de Sant
Cebrià, la repavimentació es farà sobre sobre llosa de formigó armat.
El sòl, en la primera, a base de llambordins de formigó (30x20x8), tipus ICA o Breinco,
color Corten. A la segona, amb filades de totxo massís, tipus Gero (28x14x5), col·locat
a sardinell, pres amb morter.
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2.1.- Llosa de formigó armat
La llosa serà de formigó armat HA/25/B/20/IIa, de 15 cm de cantell. Disposarà d´un
mallazo de 15x15 cm y diametre 8 mm, centrat.
Les juntes de contracció per trams rectes seran cada 6/10 m; la superfície entre juntes
serà de 25/30 m2. Per la seva realització s’emplaçarà la Regla-Junta “Teffolo” de PVC,
(model 80 Standart), segons s’especifica a la Memòria de càlcul i en els plànols
corresponents del Projecte.
El pendent general serà variable segons el que s’indica en les corresponents seccions.

CAPÍTOL 3.- PAVIMENTS
Es compleix el Codi d’Accessibilitat a Catalunya, segons Decret 135/1995, de 24 de
març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques (Departament de Medi
Ambient i Habitatge).
Respecte del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE):
DB SUA (SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT)
1 SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES

RESBALADICITAT DELS SÓLS
Classificació del paviment del terra: Classe 3/ Rd>45 (tabla 1.1.)
DISCONTINUITATS EN EL PAVIMENT
No tindrà juntes de més de 4 mm.
Els elements sobresortints no seran més de 12 mm.
Les zones de circulació no presentaran perforacions o forats de més de 1,5 cm de
diàmetre.
Les barreres delimitadores de circulació tindran una alçada mínima de 80 cm.
A les zones de circulació queda prohibit un graó aïllat, ni dos consecutius.
DESNIVELLS
Existiran barreres de protecció en els desnivells, forats i obertures amb una diferència
de cota de 55 cm.
Les barreres tindran com a mínim una alçada de 90 cm, mentre la diferència de cota
no excedeixi els 6 m.
Tindran la resistència i rigidesa suficient.
Les barreres no seran fàcilment escalables, ni tindran obertures que puguin ser
travessades per una esfera de 10 cm de diàmetre.
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DB SUA (SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT)
1 SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES

Les rampes tenen un pendent inferior longitudinal inferior al 8% i un pendent
transversal inferior al 2%.
Vista la intensitat IMD dels carrers secundaris del sector (igual o inferior a 500
vehicles/dia) i l’ús Comercial de la zona, es considera per aquests una categoria de
tràfic C3.
3.1.- Paviments a l’espai del carrer del Centre (Fase 1)
El paviment rodat serà majoritàriament asfàltic, de mescla bitumionosa en calent, tipus
AC 11, amb compactació al 98% d’assaig Marshall, reg d’adherència amb Emulsió
bituminosa tipus (ECR2d-m), neteja inclosa.
L’anivellament i recrescut per pendents es farà d’asfalt, amb l’excepció de les zones
on el paviment te una base de formigó, en aquest cas serà la base de formigó la que
tingui pendent y el paviment es disposarà a sobre.
D’acord amb la secció, de traçat variable, es disposarà de les següents tipus de
peces:
a) Peces prefabricades de material asfàltic, tipus Firflex, color Corten, textura
Standard, de Sorigué, de diferentes mides en funció de l'especejament
plantejat d'encintats i creuaments; les voreres, presses a trencajunts, es faran
en continuïtat del tractament fet anteriorment al carrer d’Anselm Clavé, sempre
segons consta als plànols.
b) Al lliurament d’aquest vial amb els carrers d’Anselm Clavé, Antoni Clapés i
Antoni Ibars, es remarcarà l’àmbit de la capçalera amb peces de Firflex,
(30x20x2) color Corten, de Sorigué, o similar, pavimentant sobre l’asfalt
existent i mantenint-se l’especejament modular del conjunt.
c) Peces prefabricades de material asfàltic, tipus Firflex, color Gris, textura
Standard, (60x20x2), de Sorigué o similar, per els encintats i cosits travessers,
sempre segons consta a plànols. Igualment per marcar l’accessibilitat per les
minusvalies.
Els nivells de pavimentació, be quan siguin reblerts amb base de formigó o amb asfalt,
seran els determinats a les seccions corresponents.
El vial modificat s’anivellarà seguint bàsicament el pendent longitudinal actual.
Es compactaran les terres allà on sigui estrictament necessari.
5 | 197

3.2.- Paviments a l’espai del carrer i passatge de Sant Cebrià (Fase 2)
El paviment rodat serà majoritàriament asfàltic, de mescla bitumionosa en calent, tipus
AC 11, amb compactació al 98% d’assaig Marshall, reg d’adherència amb Emulsió
bituminosa tipus (ECR2d-m), neteja inclosa.
Es fresarà mecànicament la base actual de formigó. L’anivellament i recrescut per
pendents es farà d’asfalt, amb l’excepció de l’espai de voreres que s’hagin d’extreure,
que serà de base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica, amb granulat
màxim 20 mm, vibrat i acabat reglejat, per superposar la capa de rodadura asfàltica, o
el Firflex, segons s’indiqui a la secció corresponent.
D’acord amb la planta de traçat es disposarà de les següents tipus de peces:
a) Peces prefabricades de material asfàltic, tipus Firflex, color Gris, textura
Standard, (60x40x2), de Sorigué o similar, per les voreres, presses a
trencajunts, en continuïtat amb l’especejament existent al tram central del
carrer de Lola Anglada, sempre segons consta en els plànols. Igualment per
resoldre el paviment de l’accessibilitat de minusvalies.
b) Al lliurament d’aquest tram vial amb els carrers de Nostra Senyora del Carme,
baixada de la Parroquia i el nou tram nord de Sant Cebrià, es remarcarà l’àmbit
singular de lliurament de la capçalera pavimentant l’espai delimitat amb totxo
massís (28x14x5), disposat a sardinell, pres amb morter sobre llosa de formigó
amb armadura de repartiment, d’acord amb els detalls, formes i especejaments
del projecte.
c) Peces prefabricades de material asfáltic, tipus Firflex, color Gris, textura
Standard, de Sorigué o similar, en aquest cas de (40x20x2), per els encintats i
cosits travessers, sempre segons plànols.
3.3.- Paviments a l’espai del carrer de Lola Anglada (Fase 3)
L’actuació es podrà realitzar per fases, per facilitar el transit veïnal.
a) La capçalera d’aquesta via presenta actualment un especejament en llosa de
formigó igual al de la plaça de la Vila (50x50 cm). Es tracta de prolongar
aquestes peces fins on s’indica al plàno de detall, però executades amb
elements asfàltics de Firflex, pressos sobre capa d’imprimació i anivellament.
b) Al tram central del vial, entre la plaça de la Vila i la plaça de l’Arbre, l’actuació
es limitarà al sanejament de l’estat prexistent, reposant les peces esportillades
i/o trencades de les lloses de formigó, tipus Breinco, o ICA, que formen les
6 | 197

voreres i els cossits travessers (60x40x8-40x20x8), amb un topall màxim de
fins el 20% de les seves superfícies.

c) Els espais de la plaça de l’Arbre, i resta d’encreuaments de la plataforma única
d’aquest àmbit, es faran amb pavimentació de llambordí, de Breinco, ICA, o
similar, (30x20x8) color Corten, disposat segons plànols de detall.
Per la nova secció de llambordes, s’estendrà una base de llosa de formigó armat, de
H-25, amb 15,00 cm d’espessor, correctament anivellada sobre els pendents
determinats. Sobre aquesta llosa es col·locaran les peces, prèviament pintades a la
part posterior amb una mescla de ciment i aigua. Es pressionarà la peça sobre un
morter d’unió de dosificació mínima 380kg/m3 (1/4), de consistència tova (Abrams 4/6).
La peça haurà de recolzar-se totalment sobre la base de morter. Les juntes es
reompliran amb sorra fina. S’evitarà el pas del personal durant els dies següents i dels
vehicles auxiliars de l’obra durant les tres setmanes posteriors.
Segons consta als plànols, per acomodar els pendents, fer els escocells i resoldre
l’encaix del gir de l’especejament de les llambordes, s’utilitarà pletina d’acer
galvanitzat, de 10 mm de gruix i 10 cm de profunditat, ancorada amb fonament de
formigó pobre.

CAPÍTOL 4.- INSTAL·LACIONS I SERVEIS
4.1.- Enllumenat públic
SUA (SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT)
4 SEGURETAT ENFRONT AL RISC OCASIONAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA

1. ENLLUMENAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIÓ
Es disposarà d’una instal·lació d’enllumenat capaç de proporcionar una il·luminació
mínima de 20 lux, amb un factor d’uniformitat mig mínim del 40%.
La xarxa d’enllumenat públic serà bàsicament aèria, com a l’existent a les noves
urbanitzacions realitzades recentment a la vila, amb suports per cable aeri amb
tensors. Es composa de bàculs en columna tipus ALEX, de 6,00 metres d’altura, amb
suports tipus Tiana, lluminàries tipus Benito, model ILVS0244 Vialia, equipades amb
làmpades de 24 LED.
L'espai viari singular a la plaça de l’Arbre es veurà reforçat lluminosament mitjançant
una farola d’acer Corten, de 4,00 m d’alçada, i balises amb llum, d'una alçada d'un
metre, tipus model Alonso&Balaguer, de “Aplicacions Integrals de Pintura”. El rètol
mural en vidre templet d’Isaac Albèniz incorporarà projectors LED, a definir per la D.F.
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Tots els elements estaran fabricats per anar a l’exterior i seran preparats
antivandàlics; els models sense definició a concretar per la D.F. Es distribuiran dins
l’àmbit de projecte, segons plànols.

El projecte de legalització de la instal·lació serà a càrrec del Contractista.

4.2.- Instal.lacions

Normativa d'aplicació
Per al desenvolupament del present projecte seran d'aplicació els Reglaments i
Normes vigents a Espanya, tant d'àmbit nacional, autonòmic i municipal per a aquest
tipus d'instal·lacions, particularment:
•

Real Decreto 314/2006, de 17 de Març, por el que s’aprova el Código Técnico de la
Edificación.

•

Real Decreto 312/2005 de 18 de Març de 2005 sobre la classificació dels productes de
la construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció
i de resistència davant del foc.

•

Reglament d'Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses, segons Decret 2.414
/ 61 de 30 de novembre, de la Presidència del Govern.

•

Instruccions per l‘aplicació del Reglament d'Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i
Perilloses, aprovat per l’ordre de 15 de Març de 1.963.

•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei
d’Aigües.

•

Ordre 1187/1998 i real decreto 865/2003 de 4 de juliol, i UNE 100030:2005 pel que
s'estableixen els criteris higiènic sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

•

R.D 486/1997, de 14 de abril, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.

•

Qualificació mediambiental municipal (o.5.193) del 14 de Maig de 1996.

•

Real Decreto 136/1999, 18 de Maig, pel que s'aprova el reglament de la intervenció
integral de l'administració ambiental.

•

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió segons Real Decreto 842/2002 de 2 de
agosto i les seves instruccions tècniques complementaries vigents.
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•

Normes particulars de la companyia elèctrica subministradora.

•

Llei de prevenció de Riscos Laborals 31/1995 de 8 de Novembre i Real Decreto
1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de Construcció.

•

Normes UNE de aplicació.

•

Plec de condiciones tècniques.

Aquells reglaments, que encara que no es citin expressament, poguessin ser
d'aplicació al present projecte seran considerats com inclosos.
Aquesta llista no és limitadora i pot ser completada per una part per la Direcció
Tècnica, i de l'altra, per l'experiència professional de l'empresa instal·ladora.
A més de les normes UNE d'obligat compliment, durant la fase d'execució d'obra, serà
d'aplicació totes les normes UNE relacionades amb la present Instal·lació pel que fa a
equips, materials i criteris de muntatge.
Tots els materials i equips a instal·lar hauran d'incorporar (segons es citi en les
especificacions corresponents) alguna de les següents certificacions:
•
•
•
•

C.E.
AENOR.
I.S.O.
I.E.C.
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Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió

Abast dels Treballs

L'objecte del present apartat és definir les parts que componen la instal·lació elèctrica
de Baixa Tensió, per al condicionament del espai. Aquest apartat estableix i justifica
les condicions tècniques i econòmiques d'execució de la instal·lació elèctrica, de
característiques normalitzades amb la finalitat subministrar energia elèctrica en baixa
tensió a totes les instal·lacions.
Criteris de disseny

Els criteris de disseny aniran indicats al projecte d’arquitectura.

Consideracions tècniques

Tot el conjunt d'instal·lacions corresponents a electricitat s’estudien tenint en compte
les següents consideracions:

‐ L’energia és subministrada en forma de corrent monofàsic a 230 V i 50 Hz.

‐ La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de conductors serà del 3
%
pels circuits d’enllumenat i del 5 % pels de força motriu o usos diferents d’enllumenat.
Escomesa i enllaç .................................................................. 1’5%
Interior .................................................................................... 3% Enllumenat.

‐ En tota la instal·lació s’aconseguirà el màxim equilibri de càrregues que suporten les
diferents fases, subdividint‐se de manera que les pertorbacions originades per
possibles avaries en qualsevol punt de la mateixa, afectin a un mínim de sectors de la
instal·lació.
Potència màxima admissible

La potència instal·lada per a les diferents zones, ve marcada per la suma de totes les
línies que conflueixen en el quadre general de distribució a la qual hem aplicat un
coeficient de simultaneïtat obtingut de la ITC-BT-10 els valors obtinguts son els
següents:
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La potència màxima admissible serà la que surti de realitzar els càlculs segons la ITCBT-10 del reglament de baixa tensió.

Aquestes potències a contractar determinen els mòduls de comptatge, el
dimensionament de cada escomesa i la regulació del ICP del subministrament
preferent. En el apartat de càlculs elèctrics es justifiquen aquestes potencies al detall.

Comptatge
Els mòduls de comptatge estaran formats per comptadors elèctrics d’energia activa a
al ser la potència a contractar de 9,2 kW. També es disposarà de discriminació horària
adoptant en principi la de doble tarifa, la qual cosa serà objecte de negociació
posterior amb l'empresa subministradora.

Les característiques particulars del sistema de comptatge i protecció general han de
ser les que determini la empresa subministradora i han d’estar aprovades per la
Direcció General de Energia.

La seva col·locació complirà la instrucció ITC‐BT 16 del R.E.B.T.

Quadre General de Distribució i Protecció
Es disposarà de tres Quadres Generals de Distribució, situats en un posició intermitja
de la seva zona d’influència.

Contindran tots els elements de protecció de capçalera. Entre l'interruptor general i els
demes elements s’aconseguirà una correcta selectivitat. Els interruptors seran del
tipus caixa emmotllada. Aquest quadre, serà de construcció modular metàl·lica,
autosuportant, construït amb xapa d’acer amb aïllament epoxi per les dues bandes, de
col·locació vertical muntat sobre sòcol d'obra de 20 cm d'alçada. L’accés serà frontal
mitjançant portes d’accés amb pany de bloqueig. Contindrà totes les proteccions
grafiades en els esquemes i el poder de tall no serà inferior de 6kA

Contindrà, en l’interior, tots els components necessaris per la seva funció,
degudament fitxats, interconnectats i identificats, mantenint a més un espai de reserva
mínim real de 30%.
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Els embarrats estaran formats per platines de coure, capaços de suportar esforços
electrodinàmics de 20 kA., instal·lades a la part superior de l’armari. A la part inferior hi
haurà la barra de terra en platina de coure. De l’embarrat de posada a terra, partirà la
línia principal de terra, fins la connexió a l’elèctrode de terra, disposada a l’exterior al
pou registrable o anell de terra de l'Edifici.

Totes les connexions internes del quadre, es faran amb conductors classe 750V
col·locats lliurement per l’interior de canals de PVC. La connexió dels cables de sortida
es farà amb rengleres de borns numerats per seccions fins a 10mm2 i amb rengleres i
cargols per terminal per a seccions superiors.

A la part frontal i visible des de l’exterior aniran instal·lats equips d’identificació de
tensió i corrent instantània que recorren les tres fases.

Tots els components i cables estaran degudament identificats. El quadre també anirà
identificat
externament amb rètol general i denominació de cada una de les sortides.

Des d’aquests quadre es farà la distribució de línies fins els diferents punts de
consum. Tenint en compte la ITC‐BT‐28, tot receptor de més de 16A, deurà ser
alimentat des del quadre general o subquadres.

El dimensionat dels diferents circuits es realitza tenint en compte la intensitat màxima
admissible pels conductors, i la caiguda de tensió màxima que s'ha comentat a
l'apartat anterior. Per al seu càlcul es tindran en compte els coeficients de majoració
1'8 i 1'25 segons siguin lluminàries de descàrrega o electromotors, respectivament.

Tota maniobra estarà degudament protegida per un interruptor magnetotèrmic de
valor màxim de 6A, o bé per fusibles de calibre no superior a 6A i tensió adequada.
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Canalitzacions
Els conductors de les derivacions individuals seran de coure, unipolars i amb
aïllament 1kV no propagadors del incendi i amb emissions de fums i opacitat reduïda
(UNE 21.123 part 4 o 5 i la UNE211002).

En tota la distribució realitzada amb safata es complirà la norma UNE 20.460‐5‐52.

A la instal·lació encastada i la que discorre pel fals sostre s'utilitzarà tub de PVC
flexible amb grau de protecció 7. A les zones d'instal·lació vista s'utilitzarà tub de PVC
rígid amb grau de protecció IP7. Els diàmetres dels tubs des de canal protectora fins
als últims receptors seran de 16 mm.

La distribució des del quadre fins els últims receptors es realitzarà en cable de coure
mànega amb aïllament 1kV per a seccions fins a 6 mm2 i en cable de coure unifilar
amb aïllament 1kV per a seccions superiors, sempre que la secció estigui justificada
per intensitat i no per caiguda de tensió.

Les derivacions i empalmaments i connexions dels circuits elèctrics s’efectuaran dins
de caixes aïllants amb el mateix grau de protecció que les canalitzacions.

La distància entre suports de safata no serà superior a un metre, i es col·locarà un
suport a cada un dels seus extrems.

Les distàncies entre brides o abraçadores serà com a màxim de 0,8 metres per a tubs
rígids i de 0,6 metres per a tubs flexibles.

En el dimensionament de tot tram de la safata es considera un 30% d’espai de reserva
en previsió de futures ampliacions.

No podran distribuir‐se per la mateixa canalització circuits amb tensions diferents, a no
ser que es disposi d’un separador adequat.
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Els diferents circuits aniran correctament identificats amb etiquetes als cables.

Els diferents conductors s'identificaran de la següent manera:
Color groc‐verd: conductor de protecció.
Color blau: conductor neutre.
Color negre, marró i gris: conductor de fase.

Les canalitzacions elèctriques han de separar‐se com a mínim 3 cm d'altres no
elèctriques, aquesta distància ha d'augmentar‐se quan aquestes canalitzacions no
elèctriques siguin d'aigua calenta, calefacció, etc. perquè els conductors no puguin
arribar a temperatures perilloses. Tampoc s'instal·laran conduccions elèctriques sota
conduccions susceptibles de produir condensacions.

Sistema de protecció
S'adoptaran els següents sistemes de protecció per a la seguretat de les persones,
aparells i instal·lacions:

Protecció contra sobreintensitats: Tots els circuits estaran protegits en origen contra
els efectes de les sobreintensitats, ja siguin motivades per sobrecàrregues o curtcircuit
en totes les fases mitjançant la instal·lació d'interruptors automàtics magnetotèrmics o
fusibles calibrats, a l'origen dels circuits i a les derivacions dels mateixos quan sigui
convenient. Aquests tallaran totes les fases i el conductor de retorn o neutre. El calibre
d'aquestes proteccions serà l'adequat per protegir de la forma més eficient als usuaris,
aparells i instal·lacions. El dimensionat dels conductors es realitza tenint en compte les
intensitats màximes admissibles, les quals es troben a les taules del Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió.

Protecció contra contactes indirectes: Es realitza mitjançant la posada a terra de les
masses metàl·liques i l’acció de dispositius de tall per intensitat de defecte, utilitzant
interruptors diferencials de tall omnipolar en el cas de circulació d’un corrent a terra de
valor superior a la sensibilitat dels interruptors. La sensibilitat d'aquests interruptors
serà de 30 mA per als circuits d'enllumenat i de 300 mA per als circuits de força.

14 | 197

Totes les masses s’uniran al conductor de protecció mitjançant la presa de corrent o
del born de terra del receptor.

A la línia de terra s’uniran també totes les estructures, els suports i els altres elements
metàl·lics.

Aquestes unions d’equipotencialitat s’efectuaran amb conductor de coure de secció
mínima de 2,5mm2 si és amb aïllament i mínima de 6mm2 si és conductor nu.

Protecció contra contactes directes: Aquest va incorporada en els equips elèctrics i en
la instal·lació, per la inaccessibilitat de les parts en tensió, bé per allunyament,
interposició d’obstacles o pel recobriment de les parts actives mitjançant aïllament
adequat. L'esquema de la distribució elèctrica així com la ubicació de les proteccions
pertinents, respon al criteri de què en cas de produir‐se alguna errada en la instal·lació
o els receptors connectats a la mateixa, només quedi temporalment inutilitzada la zona
afectada per l'avaria, mantenint‐se la resta de la instal·lació en perfecte funcionament.

Per a circuits de força motriu els interruptors automàtics de protecció respondran a
una corba de dispar lenta, per a evitar la seva acció sobre la posada en marxa dels
motors que protegeix.

Aparells d’Enllumenat
Les diferents classes de lluminàries venen indicades als plànols i en el documento de
amidaments.
En generals seran equips suportats per columnes de 6m d’alçada i projectors
encastats en el paviment.
Puntualment s’instal·laran columnes de 4m i tires Led al mobiliari.

Xarxa de terra
La posada a terra té per objecte, principalment, limitar la tensió que amb respecte a
terra puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar
l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en el
material utilitzat.
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Xarxa de terra de baixa tensió:

Per aqueta instal·lació es disposarà d’una única xarxa de terra a la que es
connectaran tots els aparells, endolls i parts accessibles de la instal·lació. La xarxa de
terra estarà formada per un conductor de courer de 35 mm2 de secció i dispersors de
acer courejats de 2,5 m de llargada i 14 mm de diàmetre, unint entre sí tota la
estructura metàl·lica amb connexions a l'envaretat, mitjançant soldadures d'alt punt de
fusió. En aquest conductor es disposarà d'una troneta de registre en llur interior es
trobarà una caixa de comprovació per poder realitzar amidaments de terra, que
enllaçaran la xarxa amb els diferents quadres generals de distribució.

Els dispersors de coure aniran a una profunditat del terra no inferior a 50 cm.

En aquest anell es connectaran totes les sabates de l’estructura de l’edifici, així com
canonades
metàl·liques accessibles destinades a la conducció, distribució i desguàs d'aigua, etc. i
la instal·lació elèctrica (conductors de protecció). Tota massa metàl·lica important
existent.

Es connectaran a terra tots els armaris dels quadres elèctrics metàl·lics. Tots els
armaris dels quadres elèctrics hauran de disposar d’un barra col·lectora de terra.

Cada un dels trams de la safata metàl·lica es connectarà a terra de manera que
aquesta mai pugui arribar a ser conductora en cas de produir‐se algun defecte.

Aquestes connexions al conductor de posta a terra es faran a través de punts de
connexió, mitjançant grapes.

Els circuits de terra no s'interrompran amb seccionadors, fusibles o interruptors.
Només es disposarà d'un dispositiu de tall que permetrà mesurar la resistència de la
pressa de terra.

Els conductors de protecció que derivaran del punt de posada a terra seran amb
secció igual a la fase fins seccions de fase de 16 mm2, i la meitat per conductors de
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fase de secció superior segons es disposa en el punt 3.4 de la ITC‐BT‐18. La coberta
per els conductors de protecció serà de color groc‐verd per a la seva identificació. La
xarxa de posada a terra es realitzarà segons les instruccions ITC‐BT‐18 i ITC‐BT‐24.

Xarxa de terra equipotencial zona d’aigües:
Tots els conductes metàl·lics, canonades, armadures de les estructures. etc, aniran
connectades a terra a través de la xarxa de terres formada per un anell perimetral al
voltant de la zona d’aigües de cable de coure nu 35 mm2 de secció que unirà totes les
parts metàl·liques de la zona d’aigües amb soldadures d'alt punt de fusió aquesta
xarxa anirà connectada a la xarxa general de terra. Es muntarà un pericó registrable
preparat per realitzar la mesura de la terra.

Totes les masses metàl·liques de la zona d’aigües es connectaran a terra.
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Instal·lació de Fontaneria

Abast dels Treballs
L’objecte d’aquest capítol és el de definir, estudiar i valorar les instal·lacions de
fontaneria corresponents al projecte la urbanització de la zona centro de Tiana.

Descripció de la instal·lació de fontaneria
De la xarxa general s’extraurà aigua per a ús públic (font), per l’abastament pel servei
contra incendis, per reg i servei de goteig.

La xarxa general té una connexió amb la xarxa existent. Totes les canonades són de
polipropilè d’alta densitat i crea un circuit tancat per les voreres de la urbanització. Hi
ha en cada tram de canonada una vàlvula de comporta que servirà per controlar el flux
de la distribució.

Connexió a escomesa
L’escomesa ha de disposar de dues claus de presa o un collarí de presa de càrrega,
sobre la canonada de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el
pas a l’escomesa, un tub d’escomesa que enllaci la clau de presa amb la clau de tall
general, i una clau de tall situada a l’exterior de la propietat segons la companyia
subministradora.

Les canonades aniran soterrades segons companyia subministradora.

Comptadors
El comptador anirà instal·lat al interior d’una arqueta o un armari CTE, que es
composarà d’una clau de comporta per seccionar el subministrament d’aigua, un filtre
autonetejable per eliminar possibles impureses de l’aigua, el comptador una aixeta de
comprovació i una vàlvula de retenció, tot això amb les corresponents vàlvules.
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Canalització
La distribució interior es farà amb canonades que tinguin una resistència mínima
suficient per suportar una pressió de treball de 15 kg/m2, en previsió de les
sobrepressions produïdes pel "cop d’ariet" en tancar les aixetes.
Les canonades hauran de ser resistents a la corrosió i no alterar cap de les
característiques de l’aigua.
La canonada d’aigua freda i aigua calenta amb execució superficial s’instal·larà amb
aïllament anticondensació de tipus elastòmer en el primer cas i aïllament tèrmic en el
segon. En execucions encastades les canonades s’instal·laran sota tub corrugat.
El dimensionat s’ha fet per a una velocitat de circulació inferior a 2 m/s, que redueix
les pèrdues de càrrega i els sorolls de la xarxa, a més d’allargar la vida de les aixetes i
altres elements de la instal·lació.
Els espessors dels revestiments per a l’aïllament tèrmic dels aparells, els equips i les
conduccions han de complir les exigències establides en el RITE.
Les característiques dels materials utilitzats per l’aïllament tèrmic i com a barrera
antivapor i la seva col·locació han de acomplir amb l’especificat en la instrucció UNE
100171.
Els espessors mínims d’aïllament (mm) de canonades i accessoris que transportin
fluids calents que discorren per l’interior dels edificis seran els descrits en el RITE:
Quant els components estiguin instal·lats a l’exterior, l’espessor serà incrementat, com
a mínim, amb 10mm per a fluids calents i 20mm per a fluids freds, segons UNE EN
ISO 12 241:1999.
Unions i juntes
Les unions de les canonades seran estanques, resistiran adequadament la tracció, les
unions dels tubs de plàstic es realitzaran seguin les instruccions del fabricant.

Proteccions contra les condensacions
Tant en les canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, es considera
la possible formació de condensacions en la superfície exterior i es disposarà un
element separador de protecció, no necessàriament aïllant però si amb capacitat
d’actuació com barrera antivapor, que eviti els danys que aquestes condensacions
poguessin causar a la resta de la edificació, segons UNE 100 171:1989.
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Separació respecte altres inst. Senyalització i estalvi d’aigua.

Les canonades d’aigua freda i calenta estaran separades un mínim de 4cm per tal que
no s’afectin pels focus de calor, de telecomunicacions i electricitat un mínim de 30 cm i
3cm per gas.

Les canonades estaran senyalitzades amb els colors verd fosc o blau

Les aixetes son temporitzada i amb airejadors. Les cisternes disposen de alimentació
per fluxors interrompibles.

Valvuleria

La valvuleria emprada serà de "bola" donat que provoca una pèrdua de càrrega baixa i
garanteix un bon tancament.

Aquestes vàlvules s’empraran per a seccionar totes les derivacions generals i les
entrades en les zones humides.

S’instal·larà una vàlvula d’escaire per a seccionar l’alimentació als inodors, urinaris,
lavabos, piques i rentavaixelles. S’instal·larà una vàlvula de tall i una de retenció a
l’alimentació dels dipòsits per a la producció d'ACS.

Just abans del consum d’ACS, la instal·lació comptarà amb una vàlvula termostàtica
per tal de que la temperatura de l’aigua no baixi mai de 50ºC.

Protecció contra retorns

S’instal·laran vàlvules de clapeta per evitar la inversió del sentit del flux, desprès dels
comptadors, en la base de les canonades ascendents, avanç de l’equip de tractament
de l’aigua, en els tubs d’alimentació no destinats a usos domèstics, avanç dels
aparells de refrigeració o climatització.
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Les instal·lacions de subministrament d’aigua no es podran connectar directament a
les instal·lacions d’evacuació ni a instal·lacions de subministrament d’aigua provinent
d’un altre origen que no sigui la xarxa pública d’abastiment d’aigua sanitària.

En els aparells i equips de la instal·lació, la sortida d’aigua s’ha de produir de tal forma
que no es produeixin retorns.

Els antiretorns es disposaran combinats amb aixetes de buidat de tal forma que
sempre sigui possible buidar qualsevol tram de la xarxa.

Trams ascendents

Els trams ascendents comptaran amb vàlvules de retenció, clau de tall per operacions
de manteniment i una clau de pas amb aixeta o tap de buidat, aquestes es situaran en
zones de fàcil accés i senyalitzades convenientment. A la part superior disposaran de
dispositius de purga. (S’adjunta detall en els plànols de fontaneria)
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Aldo Exterior

Aldo Exterior

Aldo Exterior

Reserva

Maniobra alumbrado

Ax-1

Ax-2

Ax-3

R-1

MA

230

POTENCIA MAXIMA SIMULTANEA

COEF. SIMULT

POTENCIA INSTALADA
9.200,00

1,00

9.200,00

RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
ubcuadros
0,00
Alumbrado
6.200,00
Fuerza
3.000,00
Ventilación
0,00

230

230

1.000

Reserva

0

2.000

Tomas Musica

230

230

230

230

230

230

132

Tomas Varias

=

230

S2

Us

=

TENSION
Uc

R-1

S1

200

0

2.000

2.000

2.000

6.200

9.200

3.000

General Alumbrado

Aldo

W

CALCULO

POTENCIA

General Fuerza

Derivación individual

Denominación

DI-LI

Fuerza

INEA

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

1,00

fi

Cos

1,25

1,25

1,25

1,80

1,25

1,80

1,80

1,80

1,00

Arran,

0,00

5,72

11,44

1,65

0,00

16,48

16,48

16,48

40,00

A.

INT.

tipo-Res.

16 Cu-

16 Cu-

16 Cu-

10 Cu-

16 Cu-

20 Cu-

20 Cu-

20 Cu-

56

56

56

56

56

56

56

56

56

conductor

MATERIAL

40 Cu-

Magnet.

Calibre

CONDUCTOR

nº

2

2

2

2

2

2

2

2

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2,5

2,5

2,5

1,5

2,5

1,5

1,5

1,5

25

mm²

2,5

2,5

2,5

1,5

2,5

1,5

1,5

1,5

16

mm²

nº x sección + protecc.
Kw.m

ELECT.

MOMENTO

volt.

PARCIAL
%

PARCIAL

CAIDAS

%

MÁX.

CDT

TENSION

TOTAL

DE

30

30

30

30

30

50

50

50

50

0,0

30,0

60,0

6,0

0,0

100,0

100,0

100,0

460,0

0,00

1,86

3,73

0,62

0,00

10,35

10,35

10,35

2,86

0,000%

0,810%

1,620%

0,270%

0,000%

4,501%

4,501%

4,501%

1,242%

1,24% 6,5%

2,05% 6,5%

2,86% 6,5%

1,51% 4,5%

1,24% 6,5%

5,74% 4,5%

5,74% 4,5%

5,74% 4,5%

1,24% 1,5%

CUADRO GENERAL ALUMBRADO EXTERIOR

Mts.

LONG.

80,89%

68,42%

55,96%

66,39%

80,89%

-27,62%

-27,62%

-27,62%

17,18%

MARGEN

CDT

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

AISLAM.

0,6/1 KV

0,6/1 KV

0,6/1 KV

0,6/1 KV

0,6/1 KV

0,6/1 KV

0,6/1 KV

0,6/1 KV

0,6/1 KV

TENSIÓN

TIPO AISLAMIENTO

Multipol

Multipol

Multipol

Multipol

Multipol

Multipol

Multipol

Multipol

Multipol

CABLE

TIPO

136

33

33

33

23,5

33

23,5

23,5

23,5

ADMIS.

INT. MÁX.

INTENSIDAD

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

AGRUP.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

TEMP.

FACTORES CORREC.

26

26

26

19

26

19

19

19

109

CORREG.

INT. MÁX.

100%

78%

57%

91%

100%

12%

12%

12%

63%

MARGEN

0,2532

0,2532

0,2532

0,3961

0,2532

0,6342

0,6342

0,6342

0,0389

R [Ohm]

0,0036

0,0036

0,0036

0,0036

0,0036

0,0036

0,0036

0,0036

0,0036

X

0,52

0,52

0,52

0,34

0,52

0,21

0,21

0,21

3,40

Icc (KA)

RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD

CORTOCIRCUITO

Comprobado

Càlculs
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Plec de Condicions Tècniques

4.3.- Canalització de serveis
Tubs corbables de polietilè, de 90 mm de diàmetre, dau de recobriment 30x20, amb
formigó HM-20/P/20/I. Pericons de registre de serveis, amb bastiment i tapa de fosa
dúctil.
4.4.- Sanejament
Desmuntatge i col·locació de marcs i tapes de pous dels serveis per situar a noves
rasants. També per noves reixes de desguàs, sempre amb morter d’alta resistència.
El nous imbornals o el recolocats es conectaran a la xarxa existent mitjançant tub de
des sanejament corrugat de diàmetre segon s plànols, mitjançant pou ceg.
4.5.- Reg
Sistema de reg gota-gota, amb programador autònom, filtre, regulador, clau de pas i
electrovàlvules, tot en les corresponents arquetes. Canonada per a reg per degoteig
de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats, instal·lada soterrada
10 cm., amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.
La disposició, control, etc es reflexa als plànols de instal·lacions.

CAPÍTOL 5.- MOBILIARI
El mobiliari urbà serà subministrat preferentment per “Aplicacions Integrals de
Pintura”, sèrie segons disseny Alonso/Balaguer, o similar, i s’emplaçarà dins l’espai de
remodelació que estableix el projecte.
5.1.- Banc MGM
Estructura de conjunts laterals en acer ST 235, de 3 mm. Llepis de fusta de pi tractada
i envernissada mate, de 30 mm i dimensions 115x1700 mm. Pintura lacada al forn,
qualitat epoxy-polyester, color marró oxirón microtexturat.
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5.2.- Papereres
De doble obertura. Cos exterior fabricat en acer ST 235, de 2 mm. Pintura lacada al
forn, qualitat epoxy-polyester, color marró oxirón microtexturat.
5.3.- Bicicleter
Estructura vertical principal d’acer ST 235, de 10 mm. Fusta de pi tractada i
envernissada. Pintura lacada al forn, qualitat epoxy-polyester, color marró oxirón
microtexturat.
5.4.- Banc de formigó
Estructura formant un seient, de formigó blanc, realitzada in situ, armat i amb mides
segons plànols de detalls, en perllongació de la Font de l’Arbre; dispondrá de
lluminàries LED inferiors. Sobre el broc de l’aigua s’instalará un mecanisme electrònic
que, interceptat, activarà l’emisió sonora de música del compositor Isaac Albéniz
durant un minut al menys.
5.5.- Panell de vidre templat
Aplafonament de vidre templat transparent, collat sobre suports exents i grapes d’acer
inox, que incorpora la fotografia del compositor català Isaac Albéniz. Anirà situat sobre
la cantonada de l’edifici que acull el lateral sud de la Font de l’Arbre. El plafó disposarà
de llum pròpia indirecta i ocultarà l’altaveu.

CAPÍTOL 6.- ARBRAT
La vegetació prevista al sector és arbòria, amb espècies autòctones triades be per la
seva presència al municipi, be pel seu port i les seves característiques, com
estacionalitat, coloració i floració.
6.1.- Arbrat
La plantació es disposarà amb els intereixos segons plànols, de forma que l’espai
resultant entre peus arboris permeti l’ocasional estacionament d’un vehicle en cas de
necessitat, o per el mobiliari escollit, segons detalls. Tots els peus seran tutoritzats
amb suports dobles tornejats i anelles, rols de 6 cm de diàmetre i 200 cm de llargària,
de fusta tractada a l’autoclau.
Es plantaran les espècies que es relacionen seguidament.
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Taronger
Taronger (20 ut), "citrus aurantium" (contenidor, diàmetre 20/25)
Chitalpa
Chitalpa (2 ut), “chitalpa tashkentensis” (contenidor, diàmetre 20/25)
Albizia
Arbre de la seda (4 ut), “albízia julibrissin durozz” (contenidor, diàmetre
20/25)
6.2.- Excavació per plantació
De pou per a plantat d'arbres, de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en tot
tipus de terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
6.3.- Aportació de terra vegetal
Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor
d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals.
6.4.- Escocells
En els carrers, segons plànols, es disposaran escocells quadrangulars de 100x100
cm, de planxa d’acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 20 cm de fondària, amb
fonament anellat de formigó. La superfície interior del quadrat serà totalment reblerta
amb escorça arbòria.
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JUSTIFICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
La pacificació del tràfic al centre històric de Tiana comporta un seguit d’actuacions
dins la xarxa viària entre les que s’inclouen les del present projecte d’urbanització, que
abasta una superfície de 2.416 m2. L’obertura recent de la Doble Corba i la centralitat
de l’actuació requalifiquen aquest àmbit urbà, juntament amb la peatonització parcial
del casc i el control de la circulació i de l’estacionament de vehicles.
La transformació de la vialitat en plataforma única és l’estratègia bàsica del projecte,
enllaçant amb les actuacions municipals precedents orientades en el mateix sentit.
Materials, colors i textures, especejaments, arbrat, mobiliari i altres components del
projecte es fan en la concordança necessària amb aquestes obres recents.
També s’ha considerat necessari el soterrament de part de les instal·lacions i cablejats
que ara van grapades a les façanes, doncs resulta oportuna aquesta millora quan es
tracta la renovació total del paviment i de la il·luminació; a més, l’obra suposa una
evident rehabilitació de la imatge del casc antic.
L’objectiu essencial és d’oferir una nova imatge de l’espai públic, on la preeminència
pertany als vianants, tant per l’ús i aprofitament de l’àmbit com pel seu caràcter
compositiu, recordatori de la memòria històrica. Espais urbans de vianància, doncs,
més amables, on el vehicle ha de circular constrenyit per voreres amples i arbrades,
oferint llocs d’ombra per l’estada i amb una il·luminació nocturna pròpia més d’una
plaça que d’un carrer per trànsit de vehicles.
FASES
Degut a qüestions econòmiques d’organització pressupostària i a la conveniència de
no interrompre totalment la circulació en aquesta zona central del nucli, s’han acordat
amb l’Ajuntament tres fases d’execució.
La Fase 1 abasta el carrer del Centre, des d’Anselm Clavé fins l’espai de la Plaça de
l’Arbre. L’actuació te una superfície de 895 m2.
La Fase 2 es refereix al tram inferior viàri del carrer de Sant Cebrià, des del seu enllaç
al carrer del Carme fins la plaça de l’Arbre, passatge de Sant Cebrià inclòs. Superfície
d’actuació, 477 m2.
La Fase 3 correspon al carrer de Lola Anglada i compren tot l’àmbit anomenat Plaça
de l’Arbre en el projecte, espai d’entroncament entre carrer del Centre, Sant Cebrià i
Lola Anglada. Superfície d’actuació 1.044 m2.
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Plànol de les Fases d'execució

PROGRAMACIÓ I TERMINIS
Es preveu que la durada de les obres sigui la següent, a partir de la signatura de l’Acta
de Replanteig per cada una de les fases:
FASE 1: 1,5 mesos
FASE 2: 1,5 mesos
FASE 3: 2 mesos
(*) Donada l’afectació de les obres sobre el viàri bàsic, els terminis exposats són
indicatius per a una normal execució dels treballs. En qualsevol cas, la Propietat podrà
establir els terminis idonis que consideri oportuns per a desenvolupar les tasques.

SEGURETAT I SALUT
D’acord amb l’article nº 4, apartat 1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre,
s’inclou en aquest projecte el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, que compren
memòria, plànols, plec de condicions i pressupost.
Veure l’Annex nº 5.
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CLASSIFICACIÓ I CATEGORIA DEL CONTRACTISTA

Obeint allò disposat en l’Ordre de 28 de març de 1968, modificada per l’Ordre de 28
de juny de 1991, a on es dicten les normes complementàries per la classificació dels
contractistes de l’estat,s’exigeix per al l’execució de la present obra, que el contractista
estigui classificat per a larealització de vials, Grup G-6 (Obres i vials sense qualificació
específica); en obres especialsGrup K-6 (jardineres i plantacions); en instal·lacions
elèctriques I-6 (distribució de baixa tensió).
Pel Grup G-6 (obres i vials sense qualificació), s’ha d’exigir la categoria E de manera
que la sevaanualitat mitjana exedeixi de 840.000 € i no sobrepassi els 2.400.000 €.
Pel Grup K-6 (jardineres i plantacions), s’ha d’exigir la categoria B de manera que la
sevaanualitat mitjana excedeixi de 60.000 € i no sobrepassi els 60.000 €.
Obeint allò disposat al “Reglamento (CE) nº2195/2002 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 5 de noviembre de 2002 por el que se aprueba el Vocabulario
común de contratos públicos (CPV)”, s’exigeix que el contractista disposi de la
següent classificació:
Tabla de correspondencias entre el CPV y la NACE Rev.1

NACE Rev. 1 Sección F — Construcción
Divisi Grup Clas
Descripción
ón
o
e
45
Construcción
45.1

Preparación de obras
45.1
1

45.2

45.2
1

Demolición de inmuebles
y movimientos de tierras

Código
CPV
450000007
451000008
451110008
451112206
451120005
451127002
451127105

CPV
Descripción
Construcción
Trabajos de preparación del terreno
Trabajos de demolición, explanación
y limpieza delterreno
Trabajos de desbroce
Trabajos de excavación y
movimiento de tierras
Trabajos de paisajismo
Trabajos de paisajismo en zonas
verdes

Construcción general de
inmuebles y obras de
ingeniería
Construcción general de
edificios y obras
singulares de ingeniería
civil (puentes, túneles,
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etc.)

45.2
3

452212200
452212303
452320002
452321003
452321216
452321302

Alcantarillas

452332520
452332537
452332939
452362507
452332946

Trabajos de pavimentación de calles

Pozos de inspección
Obras auxiliares para tuberías y
cables
Obras auxiliares para tuberías de
agua
Trabajos de construcción de
canalizaciones de riego
Trabajos de construcción de
canalizaciones de aguas pluviales

Construcción de
autopistas, carreteras,
campos
de aterrizaje, vías
férreas y centros
deportivos

Trabajos de pavimentación de aceras
cami.peat.
Instalación de mobiliario urbano
Trabajos de explanación de parques
Instalación de señalización viaria
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PRESSUPOST
Les obres de remodelació suposen un pressupost d’execució per contracte pel
“Projecte d’Urbanoització del carrer del Centre i entorn” de quatre-cents vuitantasis mil
tres-cents seixanta un amb cinquata euros (486.361,50 €), IVA inclòs.
Fases (despeses generals, benefici industrial, IVA, tot inclòs):

FASE 1:

190.419,25 €

FASE 2:

120.321,28 €

FASE 3:

175.620, 97 €

TOTAL:

486.361,50 €

EQUIP REDACTOR
El present projecte d’urbanització ha estat redactat per un equip format pels
arquitectes Sergi Balaguer Barbadillo i Alfred Fernández de la Reguera March, amb
altres col·laboradors i consultors tècnics: Engynieria SociProfat SL, Juli Rodés Fossas,
aparellador; Pau Balaguer i Oliva, arquitecte.

Barcelona, novembre de 2016

Sergi Balaguer Barbadillo i Alfred Fernández de la Reguera March
Arquitectes
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02. MEMÒRIA TÈCNICA

DIMENSIONAMENT D’ELEMENTS ESTRUCTURALS I DE MATERIALS PER A LA
URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL CENTRE I ENTORN A TIANA
_____________________________________________________________________

1. DIMENSIONAMENT LLOSA FORMIGO EN FERM GENERALITZAT SECTOR
D’INTERVENCIÓ.
A manca d'assaigs del terreny en que es recolzarà la llosa de formigó armat, s’empren
valors conservadors que resten de part de la seguretat. S'incorpora l'informació del
Projecte Modificat de la Diputació de Barcelona de la Doble Corba.
Es segueix la pauta de dimensionat i constructiva, que figuren en la publicació
“Pavimentos de Hormigón. Mallacero” i en “Seccions Estructurals de Ferms a Nous
Sectors Urbans”, així com la “Norma EHE-08”, en quan a la característica del formigó i
acer.
Es de senyalar que l'armadura per aquest tipus de llosa, segons “Pavimentos de
Hormigón Mallacero”, es disposa només en la cara superior amb el recobriment
reglamentari. Per a la sustentació de la malla es disposaran separadors aprox. a
1,00÷1,50 m., de varilla en forma de “V” invertida de diam. 12 mm.
Així doncs, segons “Norma EHE-08”, per a lloses de formigó armat, amb Fyk ≥ 5000
Kg/cm² i γs = 1,15, la quantia de armadura per al cantell de la llosa (en aquests cas
s’emprat 15 cm.) per metre d’amplada en les dues direccions es:
1,80% x 20 cm x 1 m = 3,60 cm² /m
L’armadura a emprar que malgrat li falta poc per aquesta quantia es mallacero
standard o similar Fyk ≥ 5000 kg/cm², M-40, 15/15-8/8 amb secció d’acer 3,35
cm²/m< 3,60 cm² /m , però que es considera suficient . Malgrat l’anterior, restant amb
generós excés, també es podria emprar la malla M-45 15/15-10/10 amb secció d’acer
de 5,24 cm²/m.>3,60 cm² /m.
Els panys de “mallacero standard”, tenen una dimensió de 6 x 2,15 m., adaptant-se a
la geometria de les superfícies a tractar amb llosa de formigó, tenint en compte, tant
en sentit longitudinal com transversal el degut cavalcament que no serà inferior a 15
cm., sent per altra banda aquest cavalcament, el que permet ajustar els panys de
malla a les amplades i llargades de les geometries de carrers i places.
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Envoltant als escossells, en junts amb parets i ambdós costats dels canals
interceptors, es disposaran cèrcols de 15 cm. d’amplada amb 4 d10 i estreps d8/15
cm.
Per altra banda, en la taula de Seccions Estructurals de Ferms de Formigó i pel tipus
de vialitat V5, que correspon a vials mixtes de vianants i tràfic rodat moderat, anàleg al
que se està considerant, estableix un gruix de llosa de 16 cm. i de sub-base granular
de 15 cm.
L’anterior determina el correcte dimensionat que s’ha adoptat en el present cas.
Es recomana pels Junts de contracció en vials de poc trànsit i zones de vianants:
Trams Rectes de
Superfície delimitada àrea entre junts

6 ÷ 10 m.
25 ÷ 30 m²

Nota. Es aconsellable emprar per a la seva realització la Regla-Junta “Teffolo” de
PVC, restant el junt superficialment imperceptible, però fissurant-se eficaçment el gruix
interior de la llosa, a més de poder-se emprar com a guia, per al reglejat del formigó.
Amb els seus 8 cm. de alçaria compleix la normativa exigida, que la profunditat sigui
major que 1/3 del gruix de la llosa, al que difícilment s’arriba, quan el junt es realitza
per tall de disc.
En quant a les dades geotècniques, s’han considerat situacions desfavorables de part
de la seguretat:
• Esplanada tipus E1. Es tracta de la més deficient del tres tipus existents,
resultant:
Coeficient de balast
Coeficient CBR

1 Kg/cm² ÷ 5 Kg/cm²
5 ≤ CBR <10

• Sub-base granular. Millora el coeficient de balast, el gruix ideal es el mateix
que el de la llosa, que es el que s’ha emprat de 15 cm.
La llosa de formigó anirà protegida, en un cas, per paviment de peces prefabricades
de formigó especial, colorejat i formats variables, des de 60x40x8 cm. a 30x20x8 cm.,
tipus Vulcano, de la casa “Breinco” o similar, rebudes amb morter M-40 i deixant junts
entre peces d’uns 3 mm. que s’ompliran amb sorra fina. També amb toxo massís
disposat a sardinell (28x14x5) al sector nord de Sant Cebrià
En les zones de circulació moderada en que el paviment es capa de rodadura de
aglomerat asfàltic, de 5 cm. de gruix, restarà enrasada amb l’esmentat paviment
“Vulcano”, o tipus peça asfáltica especial (60x40x2) tipus "Firflex".
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03. MANIFESTACIÓ I ESTUDI DE RESIDUS

PARTICIPANTS
El Productor
L’ajuntament de Tiana és el promotor de l’obra. La D.F., per delegació del productor
dels residus, té la decisió de transferir els materials a reciclar o elements a reutilitzar
als posseïdors dels rebuigs d’enderroc.
El posseïdor dels residus
És l’adjudicatari de les obres del projecte, com a empresa que efectua les operacions
de construcció, enderroc, excavació, o altres operacios generadores dels residus.
Serà l’empresa constructora.
El gestor dels residus
És el titular de les instal·lacions en què s’efectuin les operacions de valoració dels
residus i el titular de les instal3lacions en les que s’ha d’efectuar la disposició dels
rebuigs.
Trasllat dels residus
Es procedirà al trasllat de les terres i runes sobrants a l’abocador autoritzat.

04. SERVEIS AFECTATS
En els plànols d’estat actual s’adjunta la documentació dels serveis afectats als trams
de viari en el projecte.
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tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats
codificació
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DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

P. U. CARRER DEL CENTRE I ENTORN
CARRER DEL CENTRE I ENTORN

Municipi :

TIANA

Comarca :

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

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
374,28
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
178,23
0,00
0,00
0,00
0,00

374,28

3

t

178,23 m

Destí de les terres i materials d'excavació
és residu

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

abocador

si

Residus d'enderroc
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m )

(tones)

(m3/m2)

(m3)
0,000

2

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

849,530

0,082

606,807

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

394,425

0,001

505,673

fibrociment

170605

0,010

10,113

0,018

4,045

………

-

0,000

-

0,000

.................

0,000

0,000

0,000

0,000

..................

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

0,000
3
1116,52 m

0,7544

1254,07 t

Residus de construcció
2
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MARESME

Pes/m
Codificació res
2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m

Pes

2

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
61,4096

0,0896

64,0444

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

26,1941
26,0725
5,6201
2,8079
0,7150

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

29,1014
18,6263
8,4372
6,9500
0,9295

0,0380

3,0510

0,0285

20,3995

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

0,8630
1,1297
0,5935
0,4648

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

3,2176
7,4005
8,4944
1,2870

totals de construcció

3

84,44 m

64,46 t

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

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-
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minimització

gestió dins obra

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

si
-

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

si
si
si
-

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

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
3

m (+20%)
terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
0
213,876
0
0

Total

213,876

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

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

(m3)
0,00
0,00
213,88
0,00
0,00
213,88

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

tones
Projecte
80
26,07
40
26,19
2
0,46
1
0,86
1
0,00
0,50
0,59
0,50
0,59
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
si
si
si

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

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

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

no

si

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

si

si

no

no

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

No especials Contenidor per Vidre
Contenidor per Paper i cartró

si

si

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp

si

si

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

si

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

si

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001)
tipus de residu
gestor
adreça

Aixecament de vials

A determinar

codi del gestor

la del gestor

170107

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m

3

12,00
5,00

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

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

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

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

3

4,00
15,00

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

0
5,00
70,00

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

RESIDU
Excavació
Terres

Volum

Classificació

3
m (+20%)

3
12,00 €/m

Transport
5,00 €/m

213,88

5624,35

1069,38

0,00

-

-

Terres contaminades

Valoritzador / Abocador
3

5,00 €/m

3

Construcció

3

m (+35%)
25,15

0,00

4,00 €/m
301,75

125,73

100,58

runa bruta
3

15,00 €/m3
-

Maons i ceràmics

39,29

-

196,43

-

589,30

Petris barrejats

830,58

-

4.152,90

-

12.458,70

Metalls

1,74

-

8,69

-

26,06

Fusta

4,34

-

21,72

-

65,16

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

9,99

119,89

49,95

39,96

-

Paper i cartró

11,47

137,61

57,34

45,87

-

Guixos i no especials

10,64

-

53,19

-

159,56

0,00

0,00

-

-

688,12

8.257,43

Altres
Perillosos Especials

8.816,67

27.524,77

5.735,32

2.113,23

40.823,54

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

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

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

3

1926,81
runa neta

Formigó

70,00 €/m

57.488,77 €

3
1.650,11 m

57.488,77 euros
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documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

3

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

3

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

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

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

si

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

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
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tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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fiança
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

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

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Total excavació (tones)

Previsió final de
l'Estudi

449,14 T

Total construcció i enderroc (tones)

449,14 T

1318,53 T

15,00 %

1120,75 T

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de TIANA
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

449,14 T

11 euros/T

4940,54 euros

1120,75 T

11 euros/T

12328,24 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

1.569,9 Tones
17.268,78 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

DOCUMENT Nº 2. PLÀNOLS
U-000.Planta general. Situació
U-001.Planta general. Estat actual. Ambit del projecte
U-002.Zona 1. Estat actual
U-003.Zona 2. Estat actual
U-004.Zona 3. Estat actual
U-005.Zona 4. Estat actual
U-006.Zona 5. Estat actual
U-011.Zona 1. Estat actual. Materials
U-012.Zona 2. Estat actual. Materials
U-013.Zona 3. Estat actual. Materials
U-014.Zona 4. Estat actual. Materials
U-015.Zona 5. Estat actual. Materials
U-021.Zona 1. Fase 1. Ambit projecte
U-022.Zona 2.Fase 1. Ambit projecte
U-023.Zona 3.Fase 1. Ambit projecte
U-024.Zona 4. Fase 1. Ambit projecte
U-025.Zona 5.Fase 1. Ambit projecte
U-201.Zona 1. Enderrocs
U-202.Zona 2. Enderrocs
U-203.Zona 3. Enderrocs
U-204.Zona 4. Enderrocs
U-205.Zona 5. Enderrocs
U-206.Zona 1. Cimentació
U-207.Zona 2. Cimentació
U-208.Zona 3. Cimentació
U-209.Zona 4. Cimentació
U-210.Zona 5. Cimentació
U-211.Zona 4. Detall Banc
U-301.Zona 1. Estat reformat
U-302.Zona 2. Estat reformat
U-303.Zona 3. Estat reformat
U-304.Zona 4. Estat reformat
U-305.Zona 5. Estat reformat
U-401.Zona 1. Seccions
U-402.Zona 2. Seccions
U-403.Zona 3. Seccions
U-404.Zona 4. Seccions
U-501.Zona 1. Sanejament
U-502.Zona 2. Sanejament
U-503.Zona 3. Sanejament
U-504.Zona 4. Sanejament
U-505.Zona 5. Sanejament
U-506.Sanejament. Detalls
U-601.Zona 1. Acabats de sòl
U-602.Zona 2. Acabats de sòl

1/1000
1/500
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
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U-603.Zona 3. Acabats de sòl
U-604.Zona 4. Acabats de sòl
U-605.Zona 5. Acabats de sòl
U-606.Zona 1. Acabats del sòl. Detalls
U-607.Zona 3. Acabats del sòl. Detalls
U-608.Zona 4. Acabats del sòl. Detalls 1
U-609.Zona 4. Acabats del sòl. Detalls 2
U-701.Zona 1. Mobiliari Urbà
U-702.Zona 2. Mobiliari Urbà
U-703.Zona 3. Mobiliari Urbà
U-704.Zona 4. Mobiliari Urbà
U-705.Zona 5. Mobiliari Urbà
U-801.Zona 1. Senyaletica
U-802.Zona 2. Senyaletica
U-803.Zona 3. Senyaletica
U-804.Zona 4. Senyaletica
U-805.Zona 5. Senyaletica
U-01. Zona 1. Jardineria
U-02. Zona 2. Jardineria
U-03. Zona 4. Jardineria
U-04. Zona 5. Jardineria
U-1001.Zona 1. Detalls
U-1002.Zona 2. Detalls
U-1003.Zona 3. Detalls
U-1004.Zona 4 i 5. Detalls
UI-100. Planta general. Insal.lacions enllumenat
UI-101.Zona 1. Instal.lacions enllumenat
UI-102.Zona 2. Instal.lacions enllumenat
UI-103.Zona 3. Instal.lacions enllumenat
UI-104.Zona 4. Instal.lacions enllumenat
UI-105.Zona 5. Instal.lacions enllumenat
UI-200.Zona 1. Instal.lacions baixa tensió
UI-202.Zona 2. Instal.lacions baixa tensió
UI-203.Zona 3. Instal.lacions baixa tensió
UI-204.Zona 4. Instal.lacions baixa tensió
UI-205.Zona 5. Instal.lacions baixa tensió
UI-206.Detalls. Instal.lacions baixa tensió
U-303.Zona 3. Instal.lacions aigua i reg
U-305.Zona 5. Instal.lacions aigua i reg
U-301.Zona 1. Instal.lacions aigua i reg
U-302.Zona 2. Instal.lacions aigua i reg
U-303.Zona 3. Instal.lacions aigua i reg
U-306.Detalls. Instal.lacions aigua i reg

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
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DOCUMENT Nº 3. PLECS DE CONDICIONS

PLEC DE CONDICIONS GENERALS
ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ
1.1. Definició
1.2. Àmbit d’aplicació
1.3. Disposicions tècniques legals a tenir en compte
1.4. Condicions generals
1.5. Descripció del projecte

2. DISPOSICIONS GENERALS
2.1. Contradiccions i omissions del projecte
2.2. Autoritat de la direcció d’obra
2.3. Sub-contractes
2.4. Programa de treball
2.5. Replanteig de les obres
2.6. Inici i avanç de les obres
2.7. Plànols de detall de les obres
2.8. Modificacions del projecte d’obra
2.9. Obligació de redactar el projecte de final d’obra
2.10. Permisos i llicències
2.11. Senyalització de les obres i protecció del trànsit
2.12. Construcció i conservació dels desviaments
2.13. Precaució contra incendis
2.14. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials
2.15. Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres
2.16. Conservació del paisatge
2.17. Conservació de les obres executades
2.18. Neteja final de les obres
2.19. Despeses de caràcter general a càrrec del contractista
2.20. Assaigs de control
2.21. Recepció
2.22. Obligacions generals i compliment de la legislació vigent
2.23. Termini d’execució
2.24. Termini de garantia
2.25. Penalitzacions
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3. CONSIDERACIONS GENERALS
1. INTRODUCCIÓ
1.1. Definició
El present Plec de Condicions Tècniques Generals constitueix un conjunt
d'instruccions per al desenvolupament de les obres i conté condicions normalitzades
pel que fa als materials i a les unitats d'obra.
1.2. Àmbit d’aplicació
Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al
present Projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques
s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols
en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de l'Administració Local, al
Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives
Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions.
1.3. Disposicions tècniques legals a tenir en compte
A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les
disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació, o d’aquells que
els complementin, rectifiquin o substitueixin:
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments
(Decret 1312/1988 del 28 de octubre). - EHE.
- Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament
d'Aigües, aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1974.
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d'electricitatposta a terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 1973.
- Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat
per O.M. del 23 de juliol de 1949.
- Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl.
- Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.).
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i
Ponts M.O.P. (PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les actuacions
segons Ordre Ministerial 8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88
B.O.E. del 9 d'octubre de 1989.
- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals.
- Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i
Disposicions complementàries (ordre 11.4.1946 i 8.2.1951).
- Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball a la
Construcció i Obres Públiques, especialment les dels decrets R.D.555/86 de
21/3/86, D.27015 de 20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i O.M. de 9/3/71 (B.O.E.
16/3/71).
- Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949
(B.O.E. del 10 d'abril).
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-

Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport d'Energia Elèctrica
d'Alta Tensió al Serveis d'Obres Públiques. O.M. de 10 de juliol de 1948
(B.O.E. del 21 de juliol).
- Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del
19 de febrer).
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (Decret 842/2002 de 2 d’Agost i
Instruccions Tècniques Complementàries, BOE 224 de 18 de Setembre del
2002.
- Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres.
- Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm.
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament
d'Energia (Decret del 12 de maig de 1954).
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68
de 28 de novembre).
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i
Estacions Transformadores, aprovats per Ordre del 23 de febrer de 1949.
- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.) del Ministerio de la Vivienda.
- Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivienda sobre Enllumenat Urbà.
- Normes UNE declarades d'obligat compliment.
- Recomanacions d'U.N.E.S.A.
- Recomanacions Internacionals sobre enllumenat de les Vies Públiques,
publicades pel Ministerio de Obras Públicas.
Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i
contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació
d'aquestes.
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que
no es contradigui el que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions
Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de la Direcció
d'Obra.
1.4. Condicions generals
Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que
s'estableixen en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d'Obra.
Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les procedències dels
materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los
servir, per a que puguin executar-se els assaigs oportuns.
Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats
i assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un
material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de
qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no
aprovats per la Direcció d'Obra, podrà ser considerat com defectuós.
Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les
seves característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva
inspecció.
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Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de
l'Obra immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d'Obra.
1.5. Descripció del projecte
Les obres objecte del present “Projecte Executiu Àmbit Anselm Clavé i entorn” a Tiana
es troben descrites en la Memòria, així com en els corresponents annexos.
2. DISPOSICIONS GENERALS
2.1. Contradiccions i omissions del projecte
Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa,
hauran d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de
contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest
últim.
Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels
detalls de l'Obra que siguin indispensables per a portar a terme l'esperit o intenció
exposats en els esmentats documents, no només no eximiran el Contractista de
l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que,
al contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat completament i correcta
especificats en els Plànols i Plec de Condicions.
2.2. Autoritat de la direcció d’obra
La Direcció d'Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels
materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols
i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l'execució
dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi
la Legislació vigent sobre el particular.
2.3. Sub-contractes
Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la
Direcció d'Obra de les mateixes.
Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i
acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar
dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i
equipada per a la seva execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al
Contractista de la seva responsabilitat contractual.
D'altra banda, si les Companyies Subministradores d'aigua, gas, telefonia i electricitat
imposen un determinat subcontractista per a l'execució de les seves respectives
xarxes, el Contractista adjudicatari de les obres d'urbanització l'haurà d'acceptar,
sense cap dret a compensació econòmica sigui quin sigui l'import que el
subcontractista en qüestió li reclami.
2.4. Programa de treball
Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de
l'Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i
data d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total
d'execució. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà,
per tant, caràcter contractual.
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El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i
maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els
mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que en cap cas, el Contractista
pugui retirar-los sense autorització de l'Administració.
L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà
exempció alguna de responsabilitat per al Contractista en cas d'incompliment dels
terminis parcials o totals convinguts.
2.5. Replanteig de les obres
El Contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i
subministrarà a la Direcció d'Obra tota la informació que es precisi perquè les Obres
puguin ser realitzades.
El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra
necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o
de referència que es requereixin.
2.6. Inici i avanç de les obres
El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció d'Obra, i
començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà
de manera que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va
servir de base al Contracte, en els terminis programats.
2.7. Plànols de detall de les obres
A petició del Contractista, la Direcció d'Obra, prepararà tots els Plànols de detall que
s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats
estaran acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin
per a la seva major comprensió.
2.8. Modificacions del projecte d’obra
Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes
modificacions en el Projecte, durant el seu desenvolupament, la Direcció d'Obra podrà
ordenar o proposar les modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest
Plec i la Legislació vigent sobre la matèria.
2.9. Obligació de redactar el projecte de final d’obra
El Projecte “as-built” serà executat per la Direcció d'Obra, al seu càrrec, en el termini
màxim d'un mes a comptar des del dia d'acabament del seu contracte.
2.10. Permisos i llicències
La Propietat haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries
per a
l'execució de les Obres
2.11. Senyalització de les obres i protecció del trànsit
La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre
Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a
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l'O.M. núm. 67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres disposicions
actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la
finalització de les Obres.
L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que
es derivin per al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el
trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions
s'hauran de mantenir els desviaments precisos.
2.12. Construcció i conservació dels desviaments
Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes
d'accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les
característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es
redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres
contractades. La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del
Contractista.
En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les
molèsties que es derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les
mesures necessàries per a la seva perfecta regulació.
Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d'Obra podrà exigir la col·locació de
semàfors.
2.13. Precaució contra incendis
El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control
d'incendis, així com a les que dicti la Direcció d'Obra.
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs
innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a
l'execució de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es
produeixin.
2.14. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials
Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva
qualitat i per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser
comprovats en el moment de la seva utilització.
Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se
una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que
puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això
aniran a càrrec del Contractista.
El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d'Obra, les
balances o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i
la seva utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació pel Director
d’Obra.
Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en principi,
sobre vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles
hauran de ser prèviament aprovats per la Direcció d'Obra i, a no ser que tots ells
tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament
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llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva
aprovació.
Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió
seran definits per la Direcció d'Obra qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors
adoptats.
2.15. Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres
El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el
material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord
amb els preus que per a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el
Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts de
l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en
altres unitats.
Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del
Contractista, de manera immediata.
Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament,
a càrrec del Contractista.
Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a
càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i
perjudicis causats de qualsevol altra manera acceptable.
De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es
trobin o descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia
immediata de les troballes a la Direcció d'Obra i col·locar-los sota custòdia.
Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de
rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre
material que pugui ésser perjudicial, durant l'execució de les Obres.
2.16. Conservació del paisatge
El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents
operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte
sobre l'estètica i el paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres.
En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements
que puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar
possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu.
De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les
seves instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran
de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra.
2.17. Conservació de les obres executades
El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes
provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte.
De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de
garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu
càrrec, qualsevol part d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert
deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a
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conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es
pugui considerar com inevitable.
El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el termini
de garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus
unitaris contractats.
2.18. Neteja final de les obres
Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis,
de caràcter temporal i per al servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del
seu emplaçament restaurats a la seva forma original.
De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els
accessos a préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui
necessària la seva utilització.
Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que
quedin en condicions acceptables.
Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i
en condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant.
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte
d'abonaments directes per a la seva realització.
2.19. Despeses de caràcter general a càrrec del contractista
Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les
Obres o la seva comprovació, els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret
d'inspecció que legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció,
remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer o
adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció
d'amuntegaments o de les pròpies
Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a
l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i
escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de la seva utilització
de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els de
conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es facin
aprofitant carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de
subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos
necessaris per a proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les
instal·lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a l'acabament dels muntatges,
conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica
necessària per a les Obres, així com l'adquisició de les esmentades aigües i energia;
els de les instal·lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i correcció de
les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i
proves.
En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi,
estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les
de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres.
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2.20. Assaigs de control
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de
Transport i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del
Ciment i les que successivament puguin ser d'aplicació.
La Direcció d'Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el
moment de la certificació de la unitat corresponent.
Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal·lador dels materials, el
contractista ho haurà d'acceptar, sense que això sigui motiu de cap reclamació
econòmica per part del contractista.
El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades,
tots els assaigs que es realitzin fins al límit del tres per cent (3%) del Pressupost
d'Execució Per Contracte.
2.21. Recepció
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra la data prevista per a la
finalització deles Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho
comunicarà a la Propietat, qui nomenarà el seu Representant per a la recepció i qui, al
mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al
Contractista i a la Direcció d'Obra.
El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar
reclamacions en Acta.
S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de la
Propietat, la Direcció d'Obra i el Contractista, i s'elevarà a l'aprovació de la
Superioritat.
2.22. Obligacions generals i compliment de la legislació vigent
El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les
disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la
Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que
posteriorment es dictin.
El Contractista queda obligat també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a
la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les restants que
siguin aplicables o que puguin dictar-se.
2.23. Termini d’execució
El termini d'execució començarà a comptar des de la data de la signatura de l'Acta de
Replanteig.
L'Acta de Replanteig se signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la
data de l'adjudicació definitiva, excepte en el cas que la propietat autoritzi o sol·liciti un
altre termini.
2.24. Termini de garantia
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció.
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2.25. Penalitzacions
El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil
que excedeixi del termini d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada
penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de les obres.
Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres s’aplicarà
una sanció del 1 per mil del pressupost de contracte. Per cada dia natural de retard en
els terminis parcials que estableixi el Pla d’Obres s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil
del pressupost de contracte.
3. CONSIDERACIONS GENERALS
1) Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb
altres documents o parts del projecte.
2) L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran
solapaments, separadors, cavallets, etc., els quals es consideren repercutits en
el preu del ferro.
3) Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no
considerant-se cap increment en concepte d’esponjament. Aquest es considera
repercutit en el preu de la unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de
runes.
4) Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar
el projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit o mancança d’amidament,
l’ofertant farà la seva oferta econòmica de manera que inclogui l’execució
d’aquestes partides oblidades o amb poc amidament.
5) La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a
lliurar-li, qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques,
plànol, etc., que consideri necessària per a l’execució dels treballs.
6) Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra
requeriran l’aprovació de la D.O, prèvia proposta formal per part del
contractista.
7) Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5
“postes” i prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser aprovat
per la D.O., no podent presentar cap resta de brutícia o deteriorament.
8) L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de
formigó mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, s’entendrà
inclòs en el m3 de formigó posat a obra.
9) El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les operacions
necessàries (inclosa la cintra si es necessités), per evitar qualsevol moviment
de l’encofrat durant el formigonat i primer enduriment del formigó. També
inclou el tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes
laterals, com també tots els matavius i forats que fixi la Direcció Facultativa.
10) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i
impermeabilitzats interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost es
considera repercutit al preu de les diferents partides del dipòsit.
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11) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats
hidràulicament, a càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la seva
posada en servei.
12) El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de
ser aprovat per la D.O.
13) El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un
3% del Pressupost de Contracte de l’Obra, no comptabilitzant-se en aquest
import aquells assaigs que donin un resultat negatiu.
14) Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del
contractista.
15) Es consideren repercutits a les diferents partides de l’obra.
16) Les Partides Alçades del pressupost són d’Abonament íntegre, sempre i quan
no es digui el contrari
17) Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del
projecte, prevaldrà el criteri de la Direcció d’Obra.
18) Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir l’homologació 6G.
19) Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE 14011.
20) Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar
completament (plànols, càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per la
D.O.
21) El contratista està obligat a completar la geotècnia del projecte per determinar
totes les característiques sol·licitades a l’annex de geotècnia del projecte.

Barcelona, novembre 2016
Sergi Balaguer Barbadillo i Alfred Fernández de la Reguera March
Arquitectes
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
F21 - DEMOLICIONS
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics.
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 dequè 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
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DF
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'had'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 aparellsd’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol
element que pugui destorbar la feina.
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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 del'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 construccionsveïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions deseguretat 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 deproductes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DF
PAVIMENT:
m² de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DF
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptadaexpressament per la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes.
*NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma
Tecnológica de la Edificación:
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb
mitjans manuals o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
− Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
− Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
− Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Preparació de la zona de treball
− Enderroc de l'element amb els mitjans adients
57 | 197

−
−
−

Tall d'armadures i elements metàl·lics
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DF.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de
manera que mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament
pugui afectar les construccionsveïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions deseguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de
runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport deproductes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES
D’EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DF.
POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DF.
EMBORNAL:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DF.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras decarreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripcionestécnicas generales para obras de carreteras y
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes ycimentaciones.
F21Q - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA
DEFINICIÓ:
Desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació
d’elements de mobiliari urbà.
S’han considerat les unitats d’obra següents:
− Desmuntatge de papereres
− Desmuntatge i arrencada de pilones
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Operacions de preparació
− Desmuntatge dels elements
− Enderroc dels fonaments si es el cas
− Neteja de la superfície de les restes de runa
− Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la
runa i dels materials de rebuig generats i
− condicionament de l’abocador
− Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que
indica la DF, descàrrega i classificació
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei ( electricitat,
comunicacions, hidràuliques, aire comprimit,
oleohidràuliques, etc.).
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge
disposats per a aquest fi. Si aquestspunts es varen retirar durant el muntatge,
aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a
desmuntar, com ara grues, cistelles, etc.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients i evitardanys a les construccions pròximes.
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S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui
en la Documentació Tècnica o enel seu defecte, la DF
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària
és > 35 cm i la seva alçària és ≤ 2 m.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament
pugui afectar les construccionsveïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions deseguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de
runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements quecalen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.
Tots els materials procedents d'excavacions o rebaixats que la DF consideri
inadequats o que sobrin, s'han detransportar a un abocador autoritzat.
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de
l’obra sense que prèviamentestigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estiguiconstituïda.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es
el cas, amidat segons lesespecificacions de la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA
DEFINICIÓ:
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
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− 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
− 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 assaigSPT > 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 deser 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 eldesenvolupament 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 del'obra.
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S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs
posteriors, lliure d'arbres, de plantes, dedeixalles 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 reblertsamb 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 demàquines 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:
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 decamions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on
és possible la maniobrabilitat demàquines 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 mateixacompacitat.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocadorautoritzat.
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents:
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− 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'actuacionsarqueológiques, 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 iavisar 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 dinsde 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:
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
−
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−

Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica
del jaciment, amb indicació de les cotesde 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, calevitar l'ús de barrines percussores i fer els forats
exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
m² de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DF
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m³ de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència
entre els perfils transversals delterreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacionsaprovades 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 delmaterial 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 unacorrecta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on hand'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 relativesa excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA
F241 - TRANSPORT DE TERRES
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica.
S'han considerat els tipus següents:
− Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió
− Transport de terres a l'abocador amb contenidor
− Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a
20 km
− Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb dúmper
o camió amb recorregut màximde 5 a20km
− Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb
un recorregut màxim de 5 a 20 km
DINS DE L'OBRA:
Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa
obra.
Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la DF
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec decondicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de
pendent adequades a la maquinàriaque s'utilitzi.
A L'ABOCADOR:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de
l'excavació que la DF no accepti com aútils, o siguin sobrants.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements quecalen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.
DINS DE L'OBRA:
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la
màquina que s'hagi d'utilitzar.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONDICIONS GENERALS:
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficientd'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF
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TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR:
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
AMB CONTENIDOR:
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, retirada i transport del
contenidor, i la gestió dels residus
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
− Excavacions en terreny fluix = 15%
− Excavacions en terreny compacte = 20%
− Excavacions en terreny de trànsit = 25%
ROCA:
Es considera un increment per esponjament d'un 25%.
RUNA:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
F9 - PAVIMENTS
F92 - SUBBASES
F921 - SUBBASES DE TOT-U
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA
DEFINICIÓ:
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 autoritzadalegalment per el tractament d’aquests residus. En
obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràficpesat T2 a T4.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DF o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.
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La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la
DF.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst
expressat com a percentatge sobre ladensitat 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
perORDEN 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 condicionsde qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitatsque 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 fera 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 detal 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 30cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la dela 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 densitatprescrita 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 oestructures, no permetin la utilització de l'equip
habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tald'aconseguir la
densitat prevista.
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No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que esderivin 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 DF.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capasubjacent.
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 decarreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripcionestécnicas 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 laInstrucción Técnica de Carreteras.
F93 - BASES
F936 - BASES DE FORMIGÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA
DEFINICIÓ:
Formació de subbase o base de formigó per a paviment.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
− Estesa i vibratge amb regle vibratori
− Estesa i vibratge amb estenedora de formigó
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i
estesa i vibració mecànica lacol·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas de col·locació amb regle vibratori:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Muntatge d'encofrats
− Col·locació del formigó
− Execució de junts de formigonat
− Protecció del formigó fresc i curat
− Desmuntatge dels encofrats
En el cas de col·locació amb estenedora:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col·locació d'elements de guiat de les màquines
− Col·locació del formigó
− Execució de junts de formigonat
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− Protecció del formigó fresc i curat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m². Els junts han de ser d'una
fondària ≥ 1/3 del gruix de labase i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens depoliestirè expandit.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir
amb els junts de retracció.
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: ≥
0,9 x Fck.
Toleràncies d'execució:
− Gruix: - 15 mm
− Nivell: ± 10 mm
− Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó
fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin
segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfíciedel formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus
de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
− 15 dies en temps calorós i sec
− 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m³ de volum amidat segons les especificacions de la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
F96 - VORADES
F961 - VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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DEFINICIÓ:
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
− Sobre base de formigó
− Sobre esplanada compactada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locació sobre base de formigó:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col.locació del formigó de la base
− Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
− Col.locació sobre esplanada compactada:
− Preparació i comprovació de la superficie d'assentament
− Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
CONDICIONS GENERALS:
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni
d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt
de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
Pendent transversal ≥ 2%
Toleràncies d'execució:
− Replanteig ± 10 mm (no acumulatius)
− Nivell ± 10 mm
− Planor ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
−
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó.
COL.LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
Ha de quedar sobre una esplanada compactada.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i
sense pluges.
El suport ha de tenir una compactació ≥ 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de
vibrar fins aconseguir una massacompacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de
mantenir humides les superfícies del formigó.
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Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DF
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes." Amb les esmenesaprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),
O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras."
F96A - GUALS AMB PECES ESPECIALS
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Formació de gual amb peces especials sobre base de formigó.
S'han considerat els tipus següents:
− Capçalera de gual de 40, 60 i 120 cm.
− Paviment inclinat de gual de 40, 60 i 120 cm.
− Gual per a vehicles de 20, 40 i 60 cm.
− Gual per a vianants de 100 i 120 cm.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col·locació del formigó de la base
− Col·locació de les peces rejuntades amb morter
CONDICIONS GENERALS:
Les peces han de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.
S'han d'ajustar a les alineacions previstes.
Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
Toleràncies d'execució:
− Replanteig ± 10 mm (no acumulatius)
− Nivell ± 10 mm
− Planor ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO:
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó.
2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i
sense pluges.
El suport ha de tenir una compactació ≥ 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
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COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de
vibrar fins aconseguir una massacompacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la DF
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de
mantenir humides les superfícies delformigó.
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CAPÇALERA DE GUAL DE 40,60 i 120 CM.
la unitat de quantitat col·locada segons les especificacions de la DF
PAVIMENT INCLINAT DE GUAL DE 40,60 i 120 cm
m de llargària amidada segons les especificacions de la DF
GUAL PER A VEHICLES I PER A VIANANTS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DF inclòs part proporcional de
caps de remat i forats per apapereres i semàfor.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes." Amb les esmenesaprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),O.M. del 8.5.89 (BOE n°
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras."
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
− Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó
− Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col·locació del formigó de la base
− Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col·locació sobre esplanada compactada:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
CONDICIONS GENERALS:
L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni
d'altres defectes.
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El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma indicada a la DF
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DF, amb les correccions acceptades expressament
per la DF
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’estar enrasat amb la rigola per la part
baixa i amb el paviment de lavorera per la part alta.
Els extrems del gual han d’estar fets amb les peces especials, corresponents al
dissseny del conjunt.
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre
el llit de formigó, a tota l’amplàriade les peces.
Pendent transversal: ≥ 2%
Toleràncies d'execució:
− Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
− Nivell: ± 10 mm
− Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i
sense pluges.
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
El suport ha de tenir una compactació ≥ 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de
vibrar fins aconseguir una massacompacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la DF
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de
mantenir humida la superfície delformigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3
dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales paraobras de carreteras y puentes.
F99 - ESCOSSELLS
F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació d'escossells per a voreres.
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents:
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− Peces prefabricades de morter de ciment
− Totxanes o maons foradats
− Xapa d’acer galvanitzat
− Xapa d’acer amb acabat “corten”
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col·locació del formigó de la base
− Humectació de les peces
− Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter
En el cas d'utilitzar totxanes o maons:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col·locació del formigó de la base
− Humectació de les peces
− Col·locació de les peces rejuntades amb morter
− Arrebossat de l'escossell
En el cas d’utilitzar xapa d’acer:
− Replanteig
− Col·locació previa, aplomat i anivellament
− Fixació definitiva i neteja
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o
d'altres defectes visibles.
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència
característica estimada (Fest) al cap de 28
dies ha de ser ≥ 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible.
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les
peces han de quedar ben travades
en les cantonades.
Han de quedar al mateix pla.
Han de quedar al nivell definit per la DF o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF
Base de formigó: ≥ 15 x 7 cm
ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ:
Toleràncies d'execució:
− Dimensions: ± 15 mm
− Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric
− Nivell: ± 10 mm
− Aplomat: ± 5 mm
− Planor: ± 5 mm/m
ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.
Junt entre les peces i el paviment: ≥ 3 mm
74 | 197

Toleràncies d'execució:
− Balcament de l'escossell: ± 3 mm
− Nivell: + 2 mm, - 10 mm
− Junts: ± 1 mm
ESCOSSELL DE XAPA D’ACER:
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària
indicada en la DF.
La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la
vorera, no ha de sobresortir.
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge.
La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el
seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per
la DF.
El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
F9E - PAVIMENTS DE PANOT
F9E1 - PAVIMENTS DE PANOT
− 1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
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−

Paviments de panot col.locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport
de 3 cm de sorra
− Paviments de panot col.locats a truc de maceta amb morter, amb o sense
suport de 3 cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col.locació a l'estesa amb sorra-ciment:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas
− Col.locació de la sorra-ciment
− Col.locació de les peces de panot
− Humectació de la superfície
− Confecció i col.locació de la beurada
En la col.locació a truc de maceta amb morter:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas
− Col.locació de la capa de morter
− Humectació de les peces per col.locar
− Col.locació de les peces de panot
− Humectació de la superfície
− Confecció i col.locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes
superfícials.
Les peces han d'estar col.locades a tocar i alineades.
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m², de 2 cm de gruix, segellats amb
sorra. Aquests junts han d'estar elmés aprop possible dels junts de contracció de la
base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment
pòrtland.
Pendent transversal ≥ 2%
Toleràncies d'execució:
− Replanteig ± 10 mm
− Nivell ± 10 mm
− Planor ± 4 mm/2 m
− Alineació de la filada ± 3 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
S'han de col.locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col.locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
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No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a
l'hivern.
COL.LOCACIÓ A TRUC DE MACETA AMB MORTER:
Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col.locació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m² de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DF, amb deducció
de la superfície corresponent aforats interiors, d'acord amb els criteris següents:
− Forats d'1,5 m² , com a màxim no es dedueixen
− Forats de mes d'1,5 m² es dedueixen al 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferentsd'aquells que normalment conformen la unitat.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
F9F1 - PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de paviment amb llambordins.
S'han considerat els tipus següents:
− Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
− Paviment de llambordins col.locats amb morter i junts reblerts amb beurada de
ciment
− Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col.locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col.locació del llit de sorra
− Col.locació i compactació dels llambordins
− Rebliment dels junts amb sorra
− Compactació final dels llambordins
− Escombrat de l'excés de sorra
En la col.locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col.locació de la base de morter sec
− Humectació i col.locació dels llambordins
− Compactació de la superfície
− Humectació de la superfície
− Rebliment dels junts amb beurada de ciment
En la col.locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
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−
−
−
−

Col.locació de llit de sorra
Col.locació dels llambordins
Compactació del paviment de llambordins
Reblert dels junts amb morter

CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de
quedar col.locats a trencajunt,seguint les especificacions de la DF
El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%.
Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8 mm.
Toleràncies d'execució:
− Nivell ± 12 mm
− Replanteig ± 10 mm
− Planor ± 5 mm/3 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA I JUNTS REBLERTS AMB SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la
subbase o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó
vibrant i un reblert final amb sorraper acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col.locar sobre una base de morter sec.
Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter
de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA I JUNTS REBLERTS AMB MORTER:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la
subbase o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell
definitiu.
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment.
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m² de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DF, amb deducció
de la superfície corresponent aforats interiors, d'acord amb els criteris següents:
− Forats d'1,5 m² , com a màxim no es dedueixen
− Forats de mes d'1,5 m² es dedueixen al 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes." Amb les esmenesaprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),O.M. del 8.5.89 (BOE n°
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
F9F5 - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de paviment amb llambordins.
S'han considerat els tipus següents:
− Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
− Paviment de llambordins col.locats amb morter i junts reblerts amb beurada de
ciment
− Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col.locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col.locació del llit de sorra
− Col.locació i compactació dels llambordins
− Rebliment dels junts amb sorra
− Compactació final dels llambordins
− Escombrat de l'excés de sorra
En la col.locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col.locació de la base de morter sec
− Humectació i col.locació dels llambordins
− Compactació de la superfície
− Humectació de la superfície
− Rebliment dels junts amb beurada de ciment
En la col.locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col.locació de llit de sorra
− Col.locació dels llambordins
− Compactació del paviment de llambordins
− Reblert dels junts amb morter
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CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de
quedar col.locats a trencajunt,seguint les especificacions de la DF
El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%.
Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8 mm.
Toleràncies d'execució:
− Nivell ± 12 mm
− Replanteig ± 10 mm
− Planor ± 5 mm/3 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA I JUNTS REBLERTS AMB SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la
subbase o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó
vibrant i un reblert final amb sorraper acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col.locar sobre una base de morter sec.
Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter
de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA I JUNTS REBLERTS AMB MORTER:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la
subbase o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell
definitiu.
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment.
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m² de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DF, amb deducció
de la superfície corresponent a
forats interiors, d'acord amb els criteris següents:
− Forats d'1,5 m² , com a màxim no es dedueixen
− Forats de mes d'1,5 m² es dedueixen al 100%
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes." Amb les esmenesaprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),O.M. del 8.5.89 (BOE n°
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
E9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
− Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb
beurada de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments de lloses col·locats amb morter:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col·locació de la base de morter
− Humectació i col·locació de les peces
− Humectació de la superfície
− Rebliment dels junts amb beurada de ciment
− Neteja de l'excés de beurada
− Protecció del morter de la base i cura
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a
dalt.
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament
definit en la DF.
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les
discontinuïtats següents en el propipaviment ni en els encontres d’aquest amb altres
elements:
− Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6
mm
− Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent
que no excedeixi del 25%
− En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o
forats pels que es pugui introduir unaesfera de 15 mm de diàmetre
Pendent transversal (paviments exteriors): ≥ 2%, ≤ 8%
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PAVIMENT DE LLOSES:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials.
Junts entre les peces:
− Peces rejuntades amb morter: ≥ 5 mm
− Peces rejuntades amb beurada: ≤ 1,5 mm
Toleràncies d'execució:
− Nivell: ± 10 mm
− Planor: ± 4 mm/2 m
Celles:
−
−
−

Paviments interiors: ≤ 1 mm
Paviments exteriors: ≤ 2 mm
Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m

PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER:
S'han de respectar els junts propis del suport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment ≥ 2,5 cm de gruix.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter
de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m² de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DF, amb deducció
de la superfície corresponent aforats interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
− Forats d'1,5 m² , com a màxim: no es dedueixen
− Forats de mes d'1,5 m²: es dedueixen al 100%
Paviments interiors:
− Forats d'1,00 m² , com a màxim: no es dedueixen
− Forats de mes d'1,00 m²: es dedueixen al 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferentsd'aquells que normalment conformen la unitat.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
G97 - RIGOLES
G974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col.locades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− 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
CONDICIONS GENERALS:
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 enalineacions rectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Els junts entre les peces han de ser ≤ 6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de
ciment.
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del
ferm, excepte quan siguin rigolessense desnivell.
Toleràncies d'execució:
− Replanteig ± 10 mm (no acumulatius)
− Nivell ± 10 mm
− Planor ± 4 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i
sense pluges.
El suport ha de tenir una compactació ≥ 95% de l'assaig PM i les rasants previstes.
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
m de llargària amidada segons les especificacions de la DF
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de l'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Comprovació de la superfície d'assentament
− Col.locació de la mescla bituminosa
− Compactació de la mescla bituminosa
− Execució de junts de construcció
− Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense
segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DF
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la
mateixa textura, densitat i acabatque la resta de la capa.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst
expresat com a percentatge sobre ladensitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall
(NLT-159).
Toleràncies d'execució:
− Gruix de cada capa: ≥ 80% del gruix teòric
− Gruix del conjunt: ≥ 90% del gruix teòric
− Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
− Nivell de les altres capes: ± 15 mm
− Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m
− Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m
− Regularitat superficial de la capa de rodadura: ≤ 5 dm²/hm
− Regularitat superficial de les altres capes: ≤ 10 dm²/hm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de
pluja.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicionsde qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitatsque excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot
tenir restes de fluidificants oaigua a la superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la
capa i amb la major continuïtatpossible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.
A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre superiors
a 70000 m², s'ha d'estendre lacapa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari
amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitantjunts longitudinals.
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La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja
contígua estigui encara calenta i encondicions de ser compactada.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la
de la fórmula de treball.
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla
que quedi sense estendre, a latremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui
inferior a la de la fórmula de treball.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui
suportar una càrrega. S'ha de realitzaramb un corró vibratori autopropulsat i de forma
contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment.

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar
la zona de piconatge per a quèinclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els
seus canvis de direcció s'han defer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus
canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que elselements de
compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim
de 5 m un de l'altra, i que elslongitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra.
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg
d'adherència.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements
adequats i calents, abans depermetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts
transversals de les capes de rodadura s'han de piconartransversalment, disposant els
recolzaments necessaris per al corró.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que
retinguin aigua sobre la superfície, s'hande corregir segons les instruccions de la DF
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui
piconada, a la temperatura ambient iamb la densitat adequada.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment
construïda d'acord amb lesseccions tipus especificades a la DF, pel gruix menor dels
dos següents: el que figura en els plànols o el deduït delsassaigs de control, i per la
densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les
tolerables.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capasubjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes." Amb les esmenesaprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-285 | 197

1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19del 22-1-2000, BOE
24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002).
* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses
en calent.6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme."
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
− Marques longitudinals
− Marques transversals
− Marques superficials
S'han considerat els tipus de marques següents:
− Reflectants
− No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
− Vials públics
− Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Replanteig
− Neteja i acondicionament del paviment
− Aplicació de la pintura
− Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DF.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m²
Toleràncies d'execució:
− Replanteig: ± 3 cm
− Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m²
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
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Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): ≥ 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
− Color blanc:
− 30 dies: ≥ 300 mcd/lx m²
− 180 dies: ≥ 200 mcd/lx m²
− 730 dies: ≥ 100 mcd/lx m²
− Color groc: ≥ 150 mcd/lx m²
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
− Color blanc:
− Sobre paviment bituminós: ≥ 0,30
− Sobre paviment de formigó: ≥ 0,40
− Color groc: ≥ 0,20
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma,
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i
Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels
senyals “SENTIT PROHIBIT” I
“SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal
solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la
via, mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi
de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i
anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la
carretera, es compondrà, com a mínim,
dels següents elements:
− Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
− Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la
barrera, en funció de la
visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris,
que es necessitin col·locar entre
senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda
cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons
les circumstàncies, els següents
elements:
87 | 197

−

Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la
màxima permesa a la carretera fins la
detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot
situar-se prèviament a la de perill
“OBRES”.
− Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR
– 5, TR – 6, TR – 305).
− Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
− Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a
la resta de les vies, llevat del
cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents
sistemes:
−

Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular,
amb fletxa vermella i negra. Quadrada,
amb fletxa vermella i blanca.
− Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els
senyalitzadors es poden comunicar visualmento mitjançant radio telèfon. Nota:
El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
− Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant
la nit, la detenció serà reguladamitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la
desviació de l’obstacle amb unasèrie de senyals TR– 401 (direcció obligatòria),
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de laqual amb el cantell
de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció
del trànsit i les senyalitzacionsauxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni
reaccions alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la
pintura, s'ha de fer un tractament per adonar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials
utilitzats per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipusque el paviment existent.
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Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la
DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DF i mesurat per l'eix de
la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del
paviment a pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m² de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DF, mesurant la
superfície circumscrita al conjunt de lamarca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del
paviment a pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras decarreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obrasde carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de
la Instrucción de carreteras.
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las
marcas viales aplicadas sobre lacalzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y saluden el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras
8.3.-IC: Señalización de Obras.
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
− Plaques amb senyals d'informació
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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 DF, amb les
modificacions introduïdes al replanteig previ,aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es
produeixin variacions de la sevaorientació.
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 camiósituat per davant a 25m.
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 UNE135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ,
D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, ICAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DF, i
aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras decarreteras y puentes (PG 3/75)
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*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obrasde 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 deCarreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col.locats en la seva
posició definitiva.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
− Col.locat clavat a terra
− Col.locat formigonat a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locat clavat:
− Replanteig
− Clavat del suport
Col.locat formigonat:
− Replanteig
− Preparació del forat o encofrat del dau
− Col.locació del suport i apuntalament
− Formigonat del dau
− Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DF, amb les correccions de
replanteig aprovades per la DF
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li
correspongui estigui a una alçadamínima d'un metre respecte a la rasant del paviment.
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o
rètol que li correspongui restinseparats amb més de 50 cm de la part exterior de la
calçada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats
al centre de gravetat de la senyalo rètol que li correspongui.
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de
restar a la posició correcta.
Toleràncies d'execució:
− Replanteig ± 5 cm
− Alçària + 5 cm, - 0 cm
− Verticalitat ± 1°
COL.LOCAT FORMIGONAT:
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies ≥ 0,9 x 125 kp/cm²
Fondària d'ancoratge > 40 cm
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la
DF
COL.LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i
tornant-lo a clavar.
COL.LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment.
No s'ha de col.locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col.locat d'acord amb les especificacions de la DF
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes." Amb les esmenesaprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),
O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I CLAVEGUERONS
FD1B - BASTIMENTS I REIXES
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Subministrament i col·locació de bastiment i/o reixa de fosa, 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 del bastiment i/o la reixa
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de
l'element drenant, anivellades abansamb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb
potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets del'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 elseu pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot
el seu perímetre.
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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 PROCES 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 DF
BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE I REIXA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FD5 - DRENATGES
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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
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− 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 DF.
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 adjacentsense 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):
− 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 acabadaamb 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
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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 creguiconvenient 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 DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales paraobras de carreteras y puentes.
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan
determinados artículos del pliego deprescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones,drenajes y
cimentaciones.
*5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de
carreteras 5.2-IC: Drenaje superficialEHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de
diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
FD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES
FD90 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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− Preparació de la superfície del tub
− Col·locació del formigó de protecció
− Cura del formigó de protecció
CONDICIONS GENERALS:
El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la
superfície exterior dels tubs.
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o
buits.
Resistència característica estimada
del formigó al cap de 28 dies (Fest) ≥ 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
− Gruix ± 5%
2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície
no ha de tenir pols, greixos, etc.
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
El formigó s'ha de col.locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m³ de volum, amidat segons les especificacions de la DF
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Preparació del llit amb sorra compactada
− Col.locació de la solera de maons calats
− Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos
de tubs, etc.
− Preparació per a la col.locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DF
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats
amb el paviment.
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Resistència característica estimada del formigó (Fest) ≥ 0,9 Fck(Fck = Resistència de
projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
− Nivell de la solera ± 20 mm
− Aplomat de les parets ± 5 mm
− Dimensions interiors ± 1% dimensió nominal
− Gruix de la paret± 1% gruix nominal
2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha
de fer de manera que no es produeixindisgregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o
Armado."(vigent fins a 1 de juliol de 1999)
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigent a partir de l'1 de juliol de 1999)
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Comprovació de la superfície de recolzament
− Col.locació del morter d'anivellament
− Col.locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pericó
anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de
tenir moviments que puguin provocar el seu
trencament per impacte o bé produir sorolls.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
− Nivell entre la tapa i el paviment ± 2 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG2 - TUBS I CANALS
FG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o
endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
− Muntat com a canalització soterrada
− Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Replanteig del traçat del tub
− Estesa, fixació i curvat
− Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb
els accessoris
− Comprovació de la unitat d’obra
− Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les
lleugerament, sense que es produeixincanvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
− Posició: ± 20 mm
− Alineació: ± 2%, ≤ 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets
aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
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Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin
un mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seuplec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció
mecànica (maons, plaques deformigó, etc.).
El radi curvatura ha d’estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases: ≥ 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: ≥ 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció: ≥ 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
− Trams horitzontals: ≤ 60 cm
− Trams verticals: ≤ 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: ≥ 25 cm
Distància entre registres: ≤ 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: ≤ 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
− Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
− Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà
aprovat per la DF
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament
aprovats per aquest. Elsaccessoris d’unió i en general tots els accessoris que
intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus icaracterístiques del tub
a col·locar.
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DF delprojecte.
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les
restes d’embalatges, retalls detubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DF, entre els eixos
dels elements o dels punts perconnectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
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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. REBT2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
Requisitos particulares parasistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
Requisitos particulares parasistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4:
Requisitos particulares parasistemas de tubos enterrados.
FG23 - TUBS RÍGIDS METÀL.LICS
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
S’han contemplat els següents tipus de tubs:
− Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Replanteig del traçat del tub
− Preparació dels extrems dels tubs i corbat
− Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre
trams i accessoris
− Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos.
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden
fer amb màquines de corbar tubs,sense que es produeixin canvis sensibles a la
secció.
Distància entre les fixacions:
− Trams horitzontals: ≤ 60 cm
− Trams verticals: ≤ 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: ≥ 50 cm
Distància entre registres: ≤ 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: ≤ 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
− Posició: ± 20 mm
− Alineació: ± 2%, ≤ 20 mm/total
− Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
− Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà
aprovat per la DF
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament
aprovats per aquest. Elsaccessoris d’unió i en general tots els accessoris que
intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus icaracterístiques del tub
a col·locar.
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DF delprojecte.
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les
restes d’embalatges, retalls detubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DF, entre els eixos
dels elements o dels punts perconnectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
Requisitos particulares parasistemas de tubos rígidos.
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conductor de coure per sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en
general, serveis fixes. Designació UNERV 0,6/1 kV, unipolar, bipolar, tripolar,
tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm², muntat.
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:
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
pertanyen, a la sortida del quadre deprotecció.
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No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió,
prohibint-se expressament el fer-hoper simple recargolament o enrrotllament dels fils.
Els conductors han de quedar extesos 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.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà
mecànicament mitjançant tub osafata 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
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
El recorregut ha de ser l'indicat a la DF
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o
al paviment, i la seva posició hade ser l'establerta al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions ≤ 80cm
Distància vertical entre fixacions ≤ 150cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Temperatura del conductor durant la seva instal.lació ≥ 0°C
EN TUB:
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l
de la bobina.
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 nidanys a la seva coberta.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la DF, entre els eixos
dels elements o dels punts perconnectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte
5: Cables aislados con XLPE,no armados. Sección N: Cables sin conductor
concéntrico (tipo 5N).
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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 dematerial 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'hacer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DF
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé
mitjançant brides en el cas de canals isafates.
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 DF, entre els eixos
dels elements o dels punts perconnectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico de BajaTensión
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FG39 - RASES
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conductor d'alumini de designació UNE VV 0,6/1 kV, unipolar, tripolar, tetrapolar o
tripolar amb neutre de fins a 300mm² de secció i muntat superficialment o 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:
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
pertanyen, a la sortida del quadre deprotecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de
connexió.
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surtiperjudicada la coberta.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir
després de la seva instal.lació.
Els conductors han de quedar extesos de manera que les seves propietats no quedin
danyades.
Quan es col.loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar
alineada paral.lelament al sostre o alpaviment i la seva posició ha de ser la fixada al
projecte.
Penetració del conductor dins de les caixes ≥ 10 cm
Distància entre fixacions ≤ 40 cm
Radi de curvatura mínim admès (N = "N" vegades el diàmetre (ø) exterior del
conductor en mm):
Tipus/secció 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 (mm²)
N vegadaø
4 4
4 4 4 4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
ext

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
Distància horitzontal entre fixacions ≤ 80cm
Distància vertical entre fixacions ≤ 150cm
Toleràncies d'instal.lació:
Penetració del conductor dins les caixes ± 10 mm
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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
Quan es col.loca en tub, aquest ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins del tub de protecció mitjançant un cable guia.
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
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE-HD 603-3K-95 "Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV".
FGD - ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA
FGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Col.locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els
conductors dels circuits de terramitjançant cargols, elements de compressió,
soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de
tal forma que s'evitin els efecteselectroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral.lel, la distància entre ambdues ha de ser,
com a mínim, igual a la sevalongitud.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu
manteniment com per la realitzacióperiòdica de proves de valors de resistència a terra.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la DF
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
FHM1 - COLUMNES
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Columnes per a suport de llumeneres, d'acer galvanitzat, de forma recta o
troncocónica, ancorades amb un dau deformigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
− L'hissat, fixació i anivellament
− Connexionat a la xarxa.
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'instal.lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
La posició ha de ser la reflectida a la DF o, en el seu defecte, la indicada per la DF
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per
la UNE 72-402.
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal,
cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
− Verticalitat ± 10 mm/3 m
− Posició ± 50 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del
pal més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums
vermells durant la nit.
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la DF
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
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* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos."
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias."
* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales."
FHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.
S'han considerat els elements següents:
− Projector amb reflector de distribució intensiva, semiintensiva o semiextensiva,
de forma circular obert o tancat, amblàmpada d'incandescència de fins a 1500
W
− Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a
equip o sense, per a làmpada de vaporde mercuri de fins a 2000 W.
− Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a
equip o sense, per a làmpada de vaporde sodi a pressió alta de fins a 1000 W.
− Projector de forma rectangular, obert o tancat, amb allotjament per a equip, per
a làmpada de vapor de sodi a pressióbaixa de fins a 180 W
− Projector de forma circular, obert o tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a
500 W
− Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a
equip o sense, amb làmpadad'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W
− Projector de forma rectangular, obert o tancat, per a làmpada de quars-iode de
fins a 1500 W.
− Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
− Acoblada al suport mitjançant brides
− Fixada a la paret mitjançant cargols o perns
− Muntada amb lira mitjançant cargols o perns
− Projectors lineals muntats sobre suports
− Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Replanteig de la unitat d’obra
− Muntatge, fixació i anivellament
− Connexionat
− Col·locació de les làmpades, en el seu cas
− 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 DF 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 lesconnexions dels aparells han d’estar fets amb els
materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressamentaprovats per aquest.
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Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel
fabricant.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol
i femelles.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d’entrada dels
cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera
que no es transmetin esforços ala connexió elèctrica.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant
pressió de cargol als borns del llum.
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la
manipulació i la neteja del difusor.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que
necessitin manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:
− Verticalitat: ≤ 10 mm
− Posició en alçària: ± 20 mm
− Posició lateral: ≤ 50 mm
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL
PAVIMENT:
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre.
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé
produir sorolls.
Ha de quedar a la rasant prevista.
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el
seu pendent.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
En llums col·locats en caixa, no s’ha de muntar el llum fins que no s’hagi col·locat la
caixa de suport.
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Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.

Quan es manipuli s'ha d'evitar tocar la superfície del reflector excepte quan es faci
amb un drap net i sec.
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les
directament amb els dits, en cas decontacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb
un drap que no es desfili, i amb un producte dissolvent capaç deretirar la brutícia.
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 DF.
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.
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL
PAVIMENT:
No s’inclouen els ajuts del ram de paleta.
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. REBT2002
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de
descarga (excepto lámparasfluorescentes tubulares). Prescripciones de
funcionamiento.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1:
Luminarias fijas de uso general (versiónoficial EN 60598-2-1: 1989).
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI:
UNE 20354:1990 Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión.
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:
UNE-EN 60192:1996 Lámparas de vapor de sodio a baja presión.
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL
PAVIMENT:
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2:
Luminarias empotradas.
FJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA
FJS - ELEMENTS PER A INSTAL.LACIONS DE REG
FJS5 - COMPTAGOTES
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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Elements emissors d'aigua de baix cabal en zones ajardinades acoplats o integrats en
canonades soterrades perconfigurar sistemes de reg localitzat.
S'han considerat els següents tipus:
− Comptagotes integrats
− Comtagotes insertats (interlinea, autocompensants, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Col.locació del tub en la rasa
− Col.locació dels emissors en el tub, en el seu cas
− Preparació de les unions
− Connexionat a la xarxa
− Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Es col.locarà sempre en xarxa automatitzada amb programadors.
La col.locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DF i en el seu
defecte, la indicada per la DF
La instal.lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que
estaran agrupats en pericóregistrable: Reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula
anti-retorn i vàlvula de pas.
Els emissors seran autonetejables.
Els elements s’hauran de sotmetre a l'aprovació dels Serveis de Parcs i Jardins.
2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris s'ha de fer de forma que no
rebin cops.
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha
d'aplicar un accessori de compressiócal aixamfranar l'aresta exterior.
Per afer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que
s'hagin efectuat.
Com són instal.lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la reperrcussió de
peces especials per col.locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 68075: 1986. “ Material de riego. Emisores. Requisitos generales y métodos de
ensayo”.
UNE 68076: 1986. “ Material de riego. Sistemas de tuberias emisoras. Características
generales y métodos de ensayo”.
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FJSB - ELECTROVÀLVULES
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
− Preparació de les unions
− Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula
− Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide
− Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DF o, en el seu defecte, la indicada per la DF
Es col.locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus
de pas i accessoris corresponentsCaldrà sotmetre la instal.lació de l’element a la
consideració dels Serveis Tècnics de Parcs i Jardin, Institut Municipal.
Toleràncies d'instal.lació:
− Posició ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ
La unió enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal.lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomès s'han de
treure en el moment d'executar lesunions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ1 - BANCS
FQ10 - BANCS
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Bancs metàl.lics, fusta o pedra col.locats a l’exterior.
S’han considerat els sistemes de col.locació següents:
− Ancorats amb daus de formigó.
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−
−

Collat sobre paviment amb tornilleria.
Encastat al parament

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
− Ancoratge del banc
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl.ics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits
de la corrosió.
Un cop col.locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Alçària del seient 39 cm
Ancoratge dels suports ≥ 25 cm
Toleràncies d'execució:
− Alçària del seient ± 20 mm
− Horitzontalitat ± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Nombre de daus 4
2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i
40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col.locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FQ2 - PAPERERES
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
− Formigonament dels daus d'ancoratge
− Ancoratge de la paperera
CONDICIONS GENERALS:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Un cop col.locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes
visibles.
Alçària de la paperera 80 cm
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Ancoratge del braç de suport ≥ 15 cm
Dimensions dels daus ≥ 30 x 30 x 30 cm
Toleràncies d'execució:
− Alçària ± 20 mm
− Verticalitat ± 10 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i
40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col.locació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DF
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FQ3 - FONTS
FQ32 - FONTS PER A EXTERIORS
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Instal.lació de fonts exteriors de fosa pintada amb aixeta temporitzada i reixeta de
desgüàs, col.locada amb dau deformigó de 40x40x40 cm.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
− Neteja de l'interior dels conductes de connexió
− Preparació de la zona de treball
− Replanteig de la posició de l'element i accessoris
− Col.locació dels junts corresponents de l'aparell
− Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària
− Fixació de l'aparell
− Fixació de la reixeta
− Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La instal.lació no ha de sobrepasar la pressió de la font.
Un vegada col.locada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista al projecte i
centrat amb l'especejament delpaviment.
Ha de quedar ben fixada al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació i amb el
desguas.
La regulació de temperatura de ACS ha d'estar feta per vàlvula de tres vies en
l'entrada d'aigua calenta o termòstat queaturi l'aparell productor d'aigua calenta entre
aquest i l'intercanviador de doble pared.
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L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la
seva fixació.

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es
pugui instal.lar i manipular.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i
amb junt de material elàstic.
La posició ha de ser la reflectida a la DF o, en el seu defecte, la indicada per la DF
Ha d'estar feta la prova d'instal.lació.
Distància als paraments laterals ≥ 15 cm
Toleràncies d'instal.lació:
− Posició ± 20 mm
− Aplomat (posició vertical) ± 5 mm
− Horitzontalitat (posició horitzontal) ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte el plà del parament ha de ser l'adequada per a
obtenir un bon acord amb elrevestiment.
No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal.lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el
roscat de les unions.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FR - JARDINERIA
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL
FR2G - EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Excavació per a plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat els tipus següents:
− Clot
− Rasa
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S'han considerat els aprofitaments de les terres següents:
− Càrrega sobre camió
− Escampada al costat de l'excavació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Amb càrrega de terres:
− Replanteig dels clots o rases per excavar
− Extracció de les terres
− Càrrega de les terres sobrants sobre camió
Amb escampada de terres:
− Replanteig dels clots o rases per excavar
− Extracció de les terres
− Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades
CONDICIONS GENERALS:
L'excavació ha de quedar a la situació prevista.
Les parets de l'excavació han de ser estables.
Toleràncies d'execució:
− Volum: ± 10%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de
drenatge perquè la terra tingui lapermeabilitat adequada.
L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a
facilitar l'aireig del terra.
En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els
treballs i avisar a la DF
Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la DF, o en el
seu defecte per les que digui laDF
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de
persones i vehicles.
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.
Quan l'excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s'han
de separar en dues parts: per unabanda la superficial i per l'altre la profunda.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100%
d'aquestes a un abocadorautoritzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLOT:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DF
RASA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Les corresponents de moviment de terres.
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL
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FR34 - CONDICIONAMENT AMB ESMENES BIOLÒGIQUES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conjunt d'operacions per al condicionament químic del sòl amb esmenes.
S'han considerat les esmenes següents:
− Esmenes biològiques
S'han considerat les dosificacions següents:
− En l/ha
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Aportació de l'esmena
− Estesa de l'esmena sobre el sòl
CONDICIONS GENERALS:
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la
proporció indicades a la DF
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans d'estendre l'esmena biològica, la DF ha de donar la seva aprovació.
L'adob sòlid de fons s'ha d'aportar directament al sòl, abans o a la vegada que les
feines de condicionament físic delterreny.
ESMENA BIOLÒGICA:
Pel control de carències, s'ha d'aportar a la vegada amb el corrector de carència
indicat en la DF
El repartiment s'ha de fer amb passades creuades i de forma uniforme a tota la
superfície.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DOSIFICACIÓ EN KG/HA O EN L/HA:
ha de superfície amidada segons les especificacions de la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES
FR48 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DE FULLA CADUCA II
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
− Arbres
− Arbusts
− Plantes aquàtiques
−

Plantes crasses o suculentes
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−

Plantes de temporada

S'han considerat les formes de subministrament següents:
− En contenidor
− Amb l'arrel nua
− Amb pa de terra
− En esqueix
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
− Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
− Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de
plantació definitiu en bones condicions
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estatfitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva
manipulació. S'ha d'evitar l'acciódirecta del vent i del sol sobre la part aèria.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al
mateix.
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de
l'arrel.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha
de ser salina ni calcària i ha detenir una temperatura temperada.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la
seva part aèria.
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries,
proporcionat a la seva part aèria.
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de
terra.
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i
dimensions, de tal manera quepossibiliti un control i verificació continuats de les
existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es
pot plantar immediatament, s'hade disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF
S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrintla amb palla, sauló o
algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de
proteccions pel vent fort i el sol directe.
117 | 197

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels
secundàries.
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar
desprovistos de fullatge i amb unaesporgada de la part aèria proporcional a la part
radicular.
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX:
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva
manipulació. S'ha de col·locar dinsd'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores.
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat
adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Normativa general:
Arbres de fulla caduca, Arbres de fulla persistent, Arbusts, Enfiladisses.
FR6 - PLANTACIO
FR63 - PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA CADUCA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
− Arbres
− Arbusts
S'han considerat les formes de subministrament següents:
− En contenidor
− Amb l'arrel nua
− Amb pa de terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie
vegetal
− Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
− Plantació de l'espècie vegetal
− Protecció de l'espècie vegetal plantada
CONDICIONS GENERALS:
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en
posició natural sense doblegar-se,especialment quan hi ha una arrel principal ben
definida.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació
prevista.
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Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver.
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors.
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar
protegits amb les mesuresadequades.
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació.
Toleràncies d'execució:
− Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.
Dimensió mínima del clot de plantació
− Arbres:
− Amplària: 2 x diàmetre de les arrels o pa de terra
− Fondària: 1,5 x fondària de les arrels o pa de terra
− Arbusts:
− Amplària: diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal
d'humitejar la terra.
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm
de gruix, on s'han de dipositarles arrels.
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm,
compactades amb mitjans manuals.
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat.
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques
danyades.
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el
forat de plantació i 25 cm defondària.
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a
primera hora del matí o a últimade la tarda.
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o
amb temperatures molt altes o sòl excessivament mullat.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de
recuperar i emmagatzemarl'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i
s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no
embassar el fons del forat de plantació.
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SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de
col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin,
en especial les de major diàmetre.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no
embassar el fons del forat de plantació.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé
l'estructura interna del mateix.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient
per mollar les arrels dins del pa deterra.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació
s'ha de trencar el guix i s'ha detallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests
materials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
a) Època de Plantació.
Es plantarà en època freda, les plantes de clima fred o temperat. Al inici de la
primavera, les plantes de clima càlid. Al juny i setembre, les palmàcies. Entre
setembre i abril, les coníferes. Entre abril i juliol, les plantes aquàtiques.
No es plantarà quan la sàvia està activa ( en arbres i arbusts), si es produeixen
glaçades, forts vents, pluja copiosa oestà nevant, les temperatures són molt elevades
( excepte les palmàcies).
b) Acopi de les plantes.
Sempre que sigui possible, les plantes s´hauràn de plantar el dia de l’arriba a l’obra.
En el cas de que no sigui possible, la plantació el mateix dia s´hauràn de mantenir les
condicions de cultiu prèvies alacopi en el viver de l’obra.
L’acopi de les plantes haurà de garantir:
− El subministrament de les quantitats necessàries d’aigua i nutrients,
− El control immediat de qualsevol possible plaga o malaltia,
− El manteniment de les qualitats ornamentals i funcionals,
− La protecció contra una forta insolació, el fred, i el vent.
c) Obertura de clots i rases de plantació.
El tamany de l’excavació del clot serà proporcional a la plantació que s´ha de realitzar,
depenen del tamany de l’arbre aplantar. Els clots i les rases per a la plantació s’obriran
amb la màxima antelació possible per tal d’afavorir lameteorització del terra i el seu
acondicinament.
d) Acondicionament del Terreny.
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Addicionalment a l’obertura del clot de plantació, els terres compactades es
subrogaran al voltant.
En el cas de terres no arenoses, les parets i el fons dels clots i rases s’escarificaran
per afavorir l’acció dels agentsatmosfèrics i afavorir la penetració de les arrels.
Fondària d’airejat i escarificat: Arbres 90 cm, Arbusts 60 cm, Herbàcies 35 cm
Fondària de la capa de terra de plantació ( un cop assentada) Arbres 60 cm, Arbusts
40 cm, Herbàcies 10-15 cm.
e) Drenatge i aireació
En els terres poc drenant, el clot de plantació haurà d’estar provis d’un sistema que
eviti la seva inundació.
En general,en terres amb poc drenatge i, en particular, en la plantació de les palmeres
i altres espècies susceptibles a l’asfixia deles arrels, es aconsellable col·locar tubs de
drenatge, que es reompliran amb grava rentada i es situaran al voltant delpa de terra.
En la base del clot de plantació de palmeres s’entendrà com a mínim 20 cm de
material drenant.
En elsterres de zones urbanitzades, a més , es col·locaran tubs corrugats d’aireació.
f) Plantació d’arbres i arbusts d’arrel nua.
Es farà, per norma general, amb arbres o arbust de fulla caduca que no presentin
dificultats per arrelar. Les fases deplantació són:
Omplir el clot fins a l’alçada en la que es té que assentar la planta.
El.liminar les arrels malmeses amb talls correctes, conservant el major número
possible d’arrels absorbents.
Tractar amb productes protectors les arrels tallades de diàmetre superior a 3 cm
Submergir en argila, adob orgànic, aigua i hormones d’arrelament de les arrels de
plantes que hagin estat malmeses.
Dipositar la planta en el clot en posició vertical, mantenint les arrels sense doblegar,
especialment quan hi hagi unaarrel principal ben definida.
Col·locar la planta aplomada a l’alçada prevista, sense enterrar el coll de l’arrel ,
deixant-la estabilitzada.
Omplir el clot fins a la meitat de la seva profunditat i compactar lleugerament el
terreny.
Omplir la resta del clot i tornar a compactar
g) 7. Plantació d’arbres i arbusts en contenidor o en pa de terra
Els treball es realitzaran amb molta cura, per tal d’evitar que es desfaci el pa de terra o
es malmetin les arrels.
Omplir el clot fins a l’alçada en la que es té que assentar la planta
Tallar el colla-rí de filferro si la planta va protegida amb malla metàl·lica i retirar el guix
de la part superior.
Si es el cas replantejar la posició en l’alineació.
Omplir el clot fins a la meitat de la seva profunditat i compactar lleugerament el
terreny.
Omplir la resta del clot i tornar a compactar
h) 8.- Plantació de Palmeres.
En la fase de plantació de palmeres es seguiran les fases de plantació descrites en el
punt anterior.
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Les Palmeres es presentaran lligades i recobertes amb canyís u altres elements de
protecció. Les Palmeres s’anirandeslligant a mesura que van creixen les fulles
interiors.
En ocasions pot ser necessari retallar les puntes de les fulles per disminuir les pèrdues
d’aigua.
i) 9. Plantació d’herbàcies i bulbs
La plantació en parterres de les plantes herbàcies perennes i anuals o bianuals es
realitzaran majoritàriament en raseso llits de plantació. Les plantes herbàcies que
requereixen un marc de plantació ampli s’hauran de plantar en clotspreparats
individualment.
Els bulbs i tubèrculs de flor s’hauran de plantar en la situació correcta d’acord amb
l’espècie i varietat, determinant lapart superior del bulb
j) Plantació de Plantes aquàtiques
Es plantaran avanç d’omplir l’estanc.
En contenidors de 30 cm de fondària com a mínim.
Amb terra de textura argilosaSense afegir adobs orgànics, ja que afavoreix la
proliferació de vegetació no desitjable.
Cobrin la terra del contenidor amb grava per afavorir la seva retenció i estabilitat.
Submergint les plantes petites entre 5 i 20 cm i les grans entre 30 i 60 cm en funció
del tipus de planta.
Mantenint constant el nivell de l’aigua.
k) Entutorat
Les plantes que no tinguin garantida la seva estabilitat hauran de ser entutorats fins a
el seu arrelament ( uns 2 anysaproximadament).
La fixació als trons i branques es farà amb material elàstic no abrasiu.
Omplir clot de plantació
L’aportació de la terra es realitzarà per fases per tal d’evitar la formació de bosses
d’aire.
En aquesta operació i segons les característiques del material extret de l’excavació, es
podrà utilitzar directament, esfarà una barreja o en el pitjor dels casos, es renovarà tot
el material
l) Reg. després de la Plantació
Desprès de plantar s’ha de regar fins aportar la màxima quantitat d’aigua que pot
retenir el terra. Les quantitats d’aiguaa subministrar sempre dependran de l’època.
TREBALLS DE SEMBRA
a) 1.-Època de sembra
En general, i per la zona que ens ocupa, l’època més adequada per a la sembra serà
a la primavera i la tardor.
b) 2.-Materials
Les llavors a utilitzar per a la sembra hauran de tenir una puresa igual o superior al
90%. amb absència total de plaguesi malalties.
En general s’utilitzarà mescla de llavors “Compact” amb una composició de:
− 75% Festuca arundinácea
− 15% Ray-grass inglès
− 10 % Poa pratense.
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− Terra vegetal, 50 % sauló, 50% compost
− Fertilitzants
− Material de cobertura, d’origen vegetal

c) 3.-Operacions
1) En entrar a un emplaçament per a la realització d’una obra, es netejarà
el terreny extraient restes vegetals,elements grollers. Totes les restes
es retiraran a l’abocador autoritzat més proper a la zona.
2) Treball del sòl a 20-25 cm de fondària
3) Aportació de terres i esmenes. Quan el sòl contingui elements
perjudicials per a la sembra, caldrà substituir la terraper la més
adequada. El llit de sembra haurà de tenir un gruix mínim de 10 cm.
4) Anivellament del terreny
5) Sembra de llavors amb una densitat de 30-40 gr/m². Caldrà comprovar
que la barreja de la llavor sigui homogèniadurant aquesta operació.
6) Cobriment de les llavors amb una capa de cobertura inferior a 1 cm
7) Passar el curró per tota la superfície per assegurar el contacte de les
llavors amb el sòl.
8) Reg suficient que asseguri permanentment la humitat a la capa del sòl
més superficial fins assolir una implantacióòptima.
FRF - REG
FRF1 - REG MANUAL
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Reg manual d'espècies vegetals amb aigua procedent de la xarxa d'abastament o de
camió cisterna.
S'han considerat els tipus següents:
− De superfícies
− D'escossells
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
− Desplaçament de la mànega, i/o del camió cisterna en el seu cas, per la
superfície o punts per regar
− Reg de les espècies vegetals
CONDICIONS GENERALS:
El regatge s'ha de fer amb aigua autoritzada per la DF
Les característiques pròpies del reg, referents a la freqüència i forma d'aplicació, han
de seguir les especificacions de laDF, o en el seu defecte les determinades per la DF,
d'acord amb l'època de l'any, les condicions metereològiques i lesespècies vegetals.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El regatge s'ha de fer preferentment a les últimes hores de la tarda o a les primeres
del matí.
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El regatge no ha de descalçar les plantes ni provocar erosions al terreny.
El primer regatge després de la sembra s'ha de fer amb les precaucions oportunes per
evitar l'arrossegament de laterra o de les llavors.
Quan es rega, l'escossell ha de tenir les característiques prescrites al seu plec de
condicions i el regatge no had'afectar-les.
Quan s'efectua el reg amb mànega, aquesta s'ha d'arrossegar sense malmetre la
plantació.
Quan s'efectua el reg amb camió cisterna, aquest ha de circular sense produir danys a
la plantació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REG DE SUPERFÍCIES:
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DF
REG D'ESCOSSELLS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
a) Materials:
− Col·lector de reg. amb accessoris de llautó, amb ràcors tres peces
(llautó) a banda i banda de leselectrovàlvules.
− Tots els col·lectors duran un filtre model SPICK-KLEAN automàtic.
− Les vàlvules model C-500 PN-40 de bola.
− Electrovàlvules model PESB de Rain-Bird.
− Cada una de les electrovàlvules del goter portarà un reductor de pressió
model PRS de Rain-Bird
b) Programadors:
− Caixa de connexions model TBOS TM amb mòdul TBOS TM RADIO +
de Rain-Bird
− Programador DIALOG de Rain-Bird amb receptor de radio SI-RR i
transmissor de controlremot via RADIO.( A partir de 8 electrovàlvules).
− A cada un dels programadors dura un Sansor de pluja RSD-BEx de
Rain-Bird.
c) Els emissors de reg seran en la seva totalitat de la marca Rain-Bird, i seran de
diferents models segons lamida de la finca i cabal.
d) En termes generals, i segons necessitats, utilitzarem el següent material:
− Difusors model 1804 PC-SAM amb vàlvula anti-drenatge
− Toveres de sector regulable sèrie VAN
− Turbines model 3504 PC SAM, 5000 PC SAM, 7005, 8005 amb vàlvula
anti-drenatge
S’haurà de tenir en conte que la pluviometria sigui la mateixa en tot el àrea a regar.
En casde grans superfícies, utilitzarem altres models:
− Connexions de PE a pressió, roscat. En diàmetres superiors a 50 mm
es realitzarà soldadura per electrofusió.
− Canonada de polietile, de alta densitat, de pressió nominal 10 atm. i
apta per a us alimentari.El diàmetremínim de les canonades a de ser de
25 mm.
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− Tub de degoteig integrat autocompensat de 17 mm de diàmetre de 2,3
litres/hora y 33 cm entre gotes.
− Connectors i accessoris per canonada de degoteig marca tech-line.
− Protectors anti-vandalics: En tots els casos, I per a protegir els emissors
de reg, s’instal·laran protectors antivandalicsde formigó armat, en forma
de flor
Les arquetes seran prefabricades de formigó amb tapa de fundicio i tancament amb
clau allèn de 80 x 80 cm.
Armari per col·locar el col·lector fet d’obra( tenint cura dels acabats de aquest), amb
portes galvanitzades itancament amb clau, situada el mes a prop dels camps de
gespes i centralitzada.
Tota canonada que ha de passar per sota paviment (voreres, formigó, etc.…), passarà
per un pasa-tubs rígid(PVC), de la mida el doble que la canonada que hi ha de passar.
Si han de passar mes tubs aquest serà eldoble de la suma del diàmetre de les
canonades que hi passen. El diàmetre mínim del pasa-tubs serà de 63mm.
Tots els escosells que estan al paviment, portaran una arqueta de 25 x 25 cm, on hi
haurà el collarí o Te ambuna vàlvula de 17 mm de tech-line y connectat el tub de
goter. Aquesta arqueta serà amb tapa de fundició, iestarà situada a la part exterior del
escosell.
Els parterres y arbres duran una arqueta petita de pvc amb una vàlvula de tech-line
allà on sigui la connexiódel collarí amb la canonada de degoteig.
Si a la zona a regar hi ha un pou, aquest s’aprofitarà pel reg, instal·lant una bomba
amb els protectorscorresponents i contractant amb la companyia elèctrica un
comptador. A mes la instal·lació de reg tambéestarà connectada a la xarxa municipal
d’aigua.
e) Operacions.
Les rases per a la col·locació de les canonades han de tenir una fondària de 40 cm, el
fons de la rasa had’estar anivellat per tal de que la canonada es recolzi en tota la seva
llargada.
En cas de que s’hagid’interrompre l’operació de col·locació de canonades, es taparan
els extrems lliures per tal d’impedir l’entrada
d’aigua o de cossos estranys.
En el moment d’instal·lar els accessoris per a unió de canonades o amb altres
elements de reg, es posaran elsnecessaris, evitant aglomeracions inútils de material.
Quan sigui necessari travessar amb una canonada zones pavimentades, caldrà que
es faci per l’interior d’unacanalització de material rígid (PVC) de diàmetre el doble que
el de la canonada que passa i com a mínim de63 mm.
En la primera posada en funcionament d’un sistema de reg automàtic, s’assegurarà:
− L’orientació
− Cobertura
− Pluviometria necessàries de tors el emissors
− Que no hi hagi brutícia en l’interior d’aspersors, difusors o toveres.
− La total verticalitat dels aspersors i difusors,
− La estanquitat de les canonades amb gotes integrats.
La xarxa hidràulica secundaria es realitzarà amb PE de diàmetre entre 32-75 d’alta
densitat, de 10 atm. depressió i dus alimentari.
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Les canonades d’emissió de la xarxa terciària seran de PE de diàmetre 25-63, de
baixa densitat, de 10 atm.de pressió, us alimentari, amb connectors fittings.

Les arquetes estaran netes de formigó, runes, terres, etc. i aquestes tindran una
amplada interior adient perpoder manipular, col·lector, etc.
La canonada de degoteig dels escosells, parterres, etc. serà de circuit tancat.
Els aros dels escosells seran tanamples com els mateixos i cada aro tindrà com a
mínim 9 gotes.
A les voreres i paviments la canonada de polietile passarà per la banda exterior dels
escosells (observar croquis).
Tots els terminals de la xarxa de reg portaran una vàlvula de bola (col·locada dins una
arqueta) per podernetejar la instal·lació i en particular els sectors del degoteig.
Les canonades que hi passen per les voreres, allà on hi hagi un enllaç, T, colze, etc.
estaran dins d’unaarqueta de 80 x 80 amb tapa de fundició.
Les canonades que travessen el carrer tindran una arqueta de 80 x 80 cm amb tapa
de fundició a cada una deles voreres.
Els tubs de degoteig estaran enterrats entre 5 i 10 cm i estaran subjectes amb picots.

Barcelona, noviembre 2016

Sergi Balaguer Barbadillo i Alfred Fernández de la Reguera March
Arquitectes
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SITUACIO: Tiana, Arranjament del C/del Centre, C/Lola Anglada i C/Sant Cebrià - FASE 1
DESIGNACIO DE L'OBRA

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

Ampla

Alt

RESULTATS
Parcials

Totals

PRESUPOST
Preu

Total

CAP. 01 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES
01.01

PA. Aixecament topogràfic per a replanteig d'obra

1,00

01.02

1,00

16
6
7
6

2,00

296,70
61,35

35,32 €

1.236,06 €

419,40

2,28 €

954,97 €

295,64

3,38 €

997,79 €

295,64

7,85 €

2.320,18 €

58,09

7,38 €

428,70 €

9,22

114,30 €

1.053,39 €

271,10
24,54

m² Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix i 2 m d'amplària,
com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

271,10
24,54

271,10
24,54

m³ Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny sense
classificar, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

121,02

0,60

0,80

58,09

m³ Excavació de escossells de 80x80x80 cm, en terreny sense classificar,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

-plantació d'arbrat

01.09

35,00

296,70
122,70

271,10
24,54

-canalització del reg (prev. elec.)

01.08

457,56 €

m² Demolició de paviments de lloses de formigo/pedra natural de qualsevol
gruix i amplària sobre llit de formigó, amb martell picador

-base de formigó de vorera+rigola
-base de formigó de travessers

01.07

114,39 €

16,00
6,00
7,00
6,00

-vorera+rigola
-travessers

01.06

4,00

4,00

m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

-límit de voreres de peça
-límit de travessers

01.05

495,00 €

ut. Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia
contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici,
fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o
en el seu defecte on especifiqui la DF

-senyals
-tapes
-imbornals
-mobiliari urbà

01.04

495,00 €

m³ Cala per a localització de serveis inclosa la carrega mecanica o manual

4,00

01.03

1,00

18,00

0,80

0,80

0,80

9,22

m³ Transport amb dúmper de terres i runa de demolició dins de l'obra,
carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, (30%
esponjament)

-01.02

1,30

4,00

5,20

-01.05
-01.06
-01.07
-01.08

01.10

1,30
1,30
1,30
1,30

295,64
295,64
58,09
9,22

208,00

208,00

496,07 €

208,00

3,04 €

632,73 €

208,00

17,33 €

3.605,42 €

586,43

0,44 €

258,62 €

246,11

18,40 €

4.527,53 €

368,25

2,14 €

788,80 €

208,00

208,00

586,43

586,43

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

-01.09
-01.12

01.14

2,39 €

m² Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cm de gruix, de 0 a 5 cm, a
tot el paviment, en grans extensions, inclòs talls, entregues a tapes i reixes,
posterior escombrat i neteja, i transport a planta de reciclatge

-calçada entre travessers
(gruix del fresatge = 5cm)
01.13

208,00

m³ Transport de runa a l'abocador autoritzat amb contenidor de 6 m³

-01.09

01.12

38,43
76,87
75,52
11,98

m³ Càrrega mecànica dels productes resultants d'excavacions i demolicions

-01.09

01.11

0,10
0,20

1,30

586,43

208,00
0,05

208,00
38,12

m² Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

-sota vorera aixecada+rigola
-sota travessers aixecats
-canalització del reg (prev. elec.)

121,02

271,10
24,54
0,60

271,10
24,54
72,61

Total Cap. 01

02.01

CAP. 02 PAVIMENTS
m³ Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
-zona vorera aixecada+rigola (gruix 20cm)
-zona travessers aixecats
(gruix 20cm)

02.02

0,20cm
0,20cm

54,22
4,91
59,13

88,26 €

5.218,81 €

2,40Tn/m³
2,40Tn/m³
2,40Tn/m³

271,10m²
24,54m²
523,90m²

0,10cm
0,10cm
0,05cm

133,82

49,96 €

6.685,59 €

62,87

26,56 €

1.669,71 €

65,06
5,89
62,87

Tn Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
qualsevol mescla bituminosa en calent, que per necesitat de l'obra s'hagi
d'aplicar amb estenedora petita (tipus Vögele S-1303i rodes). (MBC D10GR

-zona calçades noves

02.04

271,10
24,54

Tn Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de
mescla bituminosa (MBC D10GR densitat: 2,40Tn/m³)

-zona vorera aixecada+rigola
-zona travessers aixecats
-zona calçades noves
02.03

18.252,81 €

2,40Tn/m³

523,90m²

0,05cm

Tn Col·locació manual a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
qualsevol mescla bituminosa en calent. (MBC D10GR dst: 2,40Tn/m³)

62,87

-zona vorera aixecada+rigola
-zona travessers aixecats

02.05

2,40Tn/m³
2,40Tn/m³

0,10cm
0,10cm

65,06
5,89
70,95

31,61 €

2.242,70 €

133,82

4,41 €

590,15 €

819,54

0,77 €

626,95 €

506,46

68,30 €

34.591,72 €

120,61

53,48 €
Total Cap. 02

6.450,52 €
58.076,17 €

13,00

175,31 €

2.279,04 €

113,24

60,11 €

6.806,97 €

113,24

83,01 €
Total Cap. 03

9.399,71 €
18.485,73 €

296,00

7,37 €

2.181,82 €

Tn Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent
situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de
càrrega inferior a 20Tn. (MBC D10GR dst: 2,40Tn/m³)

-zona vorera aixecada+rigola
-zona travessers aixecats
-zona calçades noves
02.06

271,10m²
24,54m²

2,40Tn/m³
2,40Tn/m³
2,40Tn/m³

271,10m²
24,54m²
523,90m²

0,10cm
0,10cm
0,05cm

65,06
5,89
62,87

m² Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb
una dotació d'1 kg/m², neteja del ferm inclosa

-zona vorera aixecada+rigola
-zona travessers aixecats
-zona calçades noves
02.07

271,10m²
24,54m²
523,90m²

271,10
24,54
523,90

m² Subministrament i col·locació de paviment tipus FIRFLEX. Totalment
acabat

-tram c/d'Antoni Clapès - c/d'Antoni Ibars
-tram c/d'Antoni Ibars - c/de Lola Anglad

02.08

"MD"
"MI"

193,32m²
235,29m²
77,85m²

193,32
235,29
77,85

m² Subministrament i col·locació de junt de pendent de planxa d'acer
galvanitzat de 100x10 mm de gruix. Totalment acabat

120,61

03.01

CAP. 03 SANEJAMENT
Ut. Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb
morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada
-tapes
-imbornals

03.02

6uts.
7uts.

5,96m

5,96m

113,24

CAP. 04 CANALITZACIONS DE SERVEIS
m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I
Canalització de 4 tubs Ф90mm (amidament x2)

04.02

113,24

m Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs
de 100x50 cm en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència,
inclou carrega manual de runa

19uts.

04.01

6,00
7,00

m Caixa per a interceptor de 84x50 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

19uts.

03.03

120,61

296,00

296,00

Ut. Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

5uts.

5,00

04.03

7,00

456,18 €

3.193,28 €

3,00

270,00 €

810,00 €

12,00

14,16 €

169,88 €

12,00

3,60 €

43,20 €

24,00

60,96 €

1.462,97 €

53,64

2,74 €

146,76 €

272,94

1,17 €

319,34 €

144,00

6,03 €

868,32 €

24,00

1,99 €

47,74 €

12,00

m Conductor de coure RV 0,6/1 kV 4x6mm2, col·locat en tub

12,00

Ut. Suport per a cable aeri Suport per a cable aeri, col·locat

24,00

m Cable 3x2,5 mm2 Cable de secció 3x2,5 mm2, col·locat

53,64

m Cable conductor de coure RV-k 3x2,5mm2, col·locat

272,94

m Tub fergon Tub fergon de 25 mm. de diàmetre, col·locat

144,00

Ut. Subministre i col·locació de tensors

24uts.

05.11

3.938,54 €

Ut. Subministrament de pica de presa de terra d'1,5m de longitud

144,00m

05.10

328,21 €

3,00

272,94m

05.09

12,00

Ut. Subministre i col·locació de Balises

53,64m

05.08

424,76 €
1.667,75 €

7,00

24uts.

05.07

22,36 €
Total Cap. 04

Ut. Subministre i col·locació de columna per a lluminària Columna Alex Llum
de 6 m. amb suports tipus Tiana

12,00m

05.06

19,00

12,00

12uts.

05.05

415,76 €

CAP. 05 IL·LUMINACIÓ
Ut. Subministra i col·locació de lluminària Benito model ILVS02442 Vialia 24
led

3uts.
05.04

83,15 €

19,00

7uts.

05.03

5,00
Ut. Desplaçament o aixecament de tapa de servei de qualsevol mida amb
morter mixt

12uts.

05.02

827,24 €

5,00

19uts.

05.01

165,45 €

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

5uts.

04.04

5,00

Ut. Caixa de derivació i protecció tipus Claved amb fusibles, instal·lada

24,00

24uts.

05.12

24,00

3.018,08 €
Total Cap. 05

3.018,08 €
15.664,65 €

18,00

133,22 €

2.397,92 €

18,00

67,27 €

1.210,79 €

207,30

2,75 €

569,04 €

1,00

295,84 €

295,84 €

1,00

84,84 €

84,84 €

1,00

48,71 €

48,71 €

1,00

261,17 €

261,17 €

18,00

m Subministrament de tub de PE BD de 40mm PE40 de 10BAR

207,30

Ut. Connexions de 1". Inclou filtre, regulador, clau de pas i electrovàlvula, tot
completament muntat dintre d'arqueta

1,00

Ut. Vàlvula de rentat de 1/2" dintre arqueta de plàstic de 7" rodona amb tapa
verda dintre d'escocell

1,00

Ut. Vàlvula de descàrrega 1/2" antisifon

1,00

Ut. Programador autònom tipus WP-1 d'1 estació a 9V totalment instal·lat i
programat

1uts.

06.08

1,00

Ut. Instal·lació de làmina/barrera antiarrels, amb costelles o nervis
verticals, tipus REROOT 600

1uts.

06.07

1.144,33 €

18,00

1uts.

05.06

163,48 €

CAP. 06 JARDINERIA
Ut. Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 100x100x20 cm de 10
mm de gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I

1uts.

06.05

7,00

1,00

207,30m

06.04

56,16 €

PA. Comprobació i tràmits de legalització de la instal·lació

18uts.

06.03

0,59 €

7,00

18uts.

06.02

96,00
Ut. Formació fonamentació columna per a lluminària de dau de formigó
reciclat H-30, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament

1uts.

06.01

446,04 €

96,00

7uts.

05.14

18,59 €

Ut. Subministre i col·locació de tacs per a subjecció Tacs Spit M-10

96uts.

05.13

24,00

Ut. Subministrament i col·locació d'anell de goteig a damunt de canonada de
polietilè de baixa densitat de Ø16 mm, amb goters integrats,
autocompensants, termosoldats a l'interior a una equidistància de 33 cm, amb
un cabal de 2.3 l/h, amb part proporcional d'accessoris, enterrat i protegit mab
tub corrugat Ø50 mm

1,00

g

18uts.

06.09

18,00
13,44 €

241,87 €

36,00

17,69 €

636,98 €

18,00

270,00 €
Total Cap. 06

4.860,00 €
10.607,16 €

1,00

879,72 €

879,72 €

2,00

751,95 €

1.503,90 €

16,00

30,92 €
Total Cap. 07

494,64 €
2.878,26 €

Ut. Subministrament i col·locació d'aspre format per un tornejat amb punta de
fusta tractada a l'autoclau, de secció circular de Ø6 cm i 2 m de llargària amb
un lligam de 60cm de llarg

36uts.

06.10

18,00

36,00

Ut. Subministrament de Citrus sinensis de 20-25 cm de perímetre de tronc, en
contenidor. Inclou formació de clota i primer reg

18uts.

18,00

plano 1-702

07.01

CAP. 07 MOBILIARI URBÀ
Ut. Subministre i col·locació de bancs model Alonso&Balaguer de
APLICACIONS INTEGRALS DE PINTURA
1uts.

07.02

1,00

Ut. Subministre i col·locació de papereres model Alonso&Balaguer de
APLICACIONS INTEGRALS DE PINTURA

2uts.

07.03

Ut. Col·locació d'elements urbans de qualsevol tipus, desmuntats prèviament
per a la realització dels treballs, mitjançant màquina taladradora amb broca de
diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric
de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclosa la neteja
del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és
necessari

-senyals

08.01

2,00

16uts.

16,00

CAP. 08 SEGURETAT i SALUT
PA. Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la direcció de l'obra
3% sobre PEM.

1uts.

125.632,53 €
1,00

132.244,77 €
1,00

08.01

3.967,34 €

3.967,34 €
3.967,34 €
2.644,90 €

PA. Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

2% sobre PEM.

1uts.

1,00
1,00

2.644,90 €
Total Cap. 08

2.644,90 €
6.612,24 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

132.244,77 €

13% DESPESES GENERALS
6% BENEFICI INDUSTRIAL

17.191,82 €
7.934,69 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

157.371,28 €

21% IVA

33.047,97 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

190.419,24 €
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SITUACIO: Tiana, PAVIMENTACIÓ C/ ST CEBRIÀ I PTGE ST CEBRIÀ. Fase 2.
UT

PREU

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT

IMPORT

MBC convencional + FIRFLEX
TREBALLS PREVIS
u

Aixecament topogràfic per a replanteig d'obra

m3 Cala per a localització de serveis inclosa la carrega mecanica o manual

495,00 €

1,00

495,00 €

114,39 €

4,00

457,56 €

35,31 €

16,00

565,01 €

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
u

Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries,
mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i
transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF

9,00
4,00
3,00

Senyals de trànsit
Pilones
Jardineres

u

Desmuntatge de elemets urbans col·locats en alçada mitjançant plataforma elevadora, càrrega
sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF

66,92 €

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

2,28 €

300,20
78,17
76,51
64,28
81,24

683,56 €

3,38 €

34,12

115,16 €

Tall vorera esquerra St Cebrià
Tall vorera dreta St Cebrià
Perimetre bifurcació
Passatge
m2

m2

m3

m3

Demolició de paviments de lloses de formigo/pedra natural de qualsevol gruix i amplària sobre
llit de formigó, amb martell picador
Vorera esquerra St Cebrià
Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora
Vorera esquerra St Cebrià (ample 0,8)
Vorera dreta St Cebrià (ample 0,9¡8)
Perimetre bifurcació (area total 95,59)
Encintats transversals
Passatge (ample 0,8)
Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny sense classificar, amb
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora
Rassa pluvials per tub D200 Passatge
Rassa aigua carrer St Cebrià
Rassa il·luminació St Cebrià
Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb dúmper
Cales
Rassa pluvials per tub D200 Passatge
Rassa aigua carrer St Cebrià
Rassa il·luminació St Cebrià
Vorera esquerra St Cebrià (ample 0,8)
Vorera dreta St Cebrià (ample 0,9¡8)
Perimetre bifurcació (area total 95,59)
Encintats transversals
Passatge (ample 0,8)

m3 Càrrega mecànica dels productes resultants d'excavacions i demolicions
Cales
Rassa pluvials per tub D200 Passatge
Rassa aigua carrer St Cebrià
Rassa il·luminació St Cebrià
Vorera esquerra St Cebrià (ample 0,8)
Vorera dreta St Cebrià (ample 0,9¡8)
Perimetre bifurcació (area total 95,59)
Encintats transversals
Passatge (ample 0,8)

602,32 €

9,00

Punts de llum
ml

9,00

34,12
7,85 €

291,49

2.287,64 €

62,54
61,21
95,59
7,17
64,99
7,38 €

67,40

497,43 €

9,43
37,54
20,43
2,39 €

127,32

303,66 €

6,89
8,36
44,36
25,97
8,11
4,41
25,81
1,94
1,49
3,04 €

127,32
6,89
8,36
44,36
25,97
8,11
4,41
25,81
1,94
1,49

387,31 €

m3 Transport de runa a l'abocador amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat

17,33 €

147,42
6,89
8,36
44,36
25,97
8,11
4,41
25,81
1,94
1,49
12,68
7,42

2.555,41 €

18,40 €

147,42

2.711,98 €

Cales
Rassa pluvials per tub D200 Passatge
Rassa aigua carrer St Cebrià
Rassa il·luminació St Cebrià
Vorera esquerra St Cebrià (ample 0,8)
Vorera dreta St Cebrià (ample 0,9¡8)
Perimetre bifurcació (area total 95,59)
Encintats transversals
Passatge (ample 0,8)
Fressatge zona carrer (6 cm)
Fressatge zona passatge (6 cm)
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
m3 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Cales
Rassa pluvials per tub D200 Passatge
Rassa aigua carrer St Cebrià
Rassa il·luminació St Cebrià
Vorera esquerra St Cebrià (ample 0,8)
Vorera dreta St Cebrià (ample 0,9¡8)
Perimetre bifurcació (area total 95,59)
Encintats transversals
Passatge (ample 0,8)
Fressatge zona carrer (6 cm)
Fressatge zona passatge (6 cm)
Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cm de gruix, de 0 a 5 cm, a tot el paviment, en
m2 grans extensions, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i
posterior escombrat i neteja
Fressatge zona carrer (10 cm)
Fressatge zona passatge (10 cm)
m2

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de 0,6 m d'amplària, com a màxim, amb compactació del 95%
PM
Rassa pluvials per tub D200 Passatge
Rassa aigua carrer St Cebrià
Rassa il·luminació St Cebrià
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM
Voreres
Passatge
Encintats transversals

6,89
8,36
44,36
25,97
8,11
4,41
25,81
1,94
1,49
12,68
7,42

0,44 €

2.013,66

888,02 €

1.407,78
605,88
4,25 €

78,29

332,58 €

5,16
41,08
32,06
2,55 €

262,75

669,22 €

200,41
55,17
7,17

TOTAL ENDERROCS I MOV TERRES

13.551,86 €

PAVIMENTS
Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
m3 apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
Regularització de rassants
Vorera esquerra St Cebrià (ample 0,8)
Vorera dreta St Cebrià (ample 0,9¡8)
Perimetre bifurcació (area total 95,59)
Encintats transversals
Passatge (ample 0,8)

tn

tn

Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf
50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa
MBC D10GR g=5cm d=2,40tn/m3
Vials asfalt Carrer
Vials asfalt Passatge
MBC D10GR g=10cm d=2,40tn/m3
Vorera existent
Creuaments encintat existent
Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de qualsevol mescla bituminosa
en calent, que per necesitat de l'obra s'hagi d'aplicar amb estenedora petita (tipus Vögele S1303i rodes)
MBC D10GR g=5cm d=2,40tn/m3
Vials asfalt Carrer
Vials asfalt Passatge
MBC D10GR g=10cm d=2,40tn/m3
Vorera existent
Creuaments encintat existent

88,26 €

44,38

3.917,11 €

21,68
9,52
9,32
14,55
1,09
9,90

49,96 €

80,65

4.029,02 €

22,20
9,76
47,50
1,19

26,56 €

80,65

22,20
9,76
47,50
1,19

2.141,89 €

Col·locació manual a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de qualsevol mescla
bituminosa en calent
MBC D10GR g=5cm d=2,40tn/m3
Vials asfalt Carrer
Vials asfalt Passatge
MBC D10GR g=10cm d=2,40tn/m3
Vorera existent
Creuaments encintat existent
Paviment amb maó ceràmic de 28x11x5 cm rejuntat amb sorra, sobre base d'asentament de 3
m2
cm recolzada a llosa de formigó armat HA-25/B/Iia amb mallaç 20x20x8 mm.
Sant Cebrià amb Verge del Carme
tn

tn

Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'obra amb
transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t
MBC D10GR g=5cm d=2,40tn/m3
Vials asfalt Carrer
Vials asfalt Passatge
MBC D10GR g=10cm d=2,40tn/m3
Vorera existent
Creuaments encintat existent

Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers
m2 tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm
inclosa
Vials asfalt
Vorera existent
Creuaments encintat existent
m2 Subministra i col·locació de paviment tipus FIRFLEX. Totalment acabat.
Carrer Sant Cebrià Marge Esquerre
Carrer Sant Cebrià Marge Esquerre
Passatge St Cebria
Encintats transversals
Bifurcació

31,61 €

80,65

2.549,07 €

22,20
9,76
47,50
1,19
68,30 €

95,59

6.528,89 €

95,59
4,41 €

80,65

355,65 €

22,20
9,76
47,50
1,19

0,77 €

191,47

146,48 €

127,58
56,74
7,15
68,30 €

291,49
62,54
61,21
95,59
7,17
64,99

TOTAL PAVIMENTS

19.909,33 €

39.577,45 €

SANEJAMENT

u

ml

u

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega
manual de runa generada
Total obra
Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 200 mm de
diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i
reomplert amb sauló 15 cm sobre el tub
Clavegueram D200 Passatge St Cebrià
Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs de 100x50 cm en
obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa

175,31 €

Canal de fosa dúctil sense pendent, de 750x330 mm, amb reixa Mecalínea de fosa dúctil classe
D400 segons norma UNE-EN 124, tipus RC30 de Fundición Dúctil Benito o equivalent, fixada
amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i
parets de 150 mm de gruix
Reixes Passatge St Cebria

2.454,35 €

14

60,11 €

6,19

372,09 €

6,19

83,01 €

6,00

498,04 €

6,00

Interceptors de plujanes

ml

14,00

92,79 €

12,15

1.127,40 €

12,15

TOTAL SANEJAMENT

4.451,88 €

IL·LUMINACIÓ
u

Subministre i col·locació de lluminària Benito model ILVS02442 Vialia 24 led

328,21 €

5,00

1.641,06 €

u

Subministre i col·locació de columna per a lluminària Columna Alex Llum de 6 m. amb suports
tipus Tiana.

456,19 €

10,00

4.561,87 €

u

Subministrament de pica de presa de terra d'1,5m de longitud

14,16 €

5,00

70,79 €

m

Conductor de coure RV 0,6/1 kV 4x6mm2, col·locat en tub

4,00 €

5,00

19,99 €

u

Suport per a cable aeri Suport per a cable aeri, col·locat

60,96 €

10,00

609,55 €

m

Cable 3x2,5 mm2 Cable de secció 3x2,5 mm2, col·locat

2,73 €

83,12

227,23 €

m

Cable conductor de coure RV-k 3x2,5mm2, col·locat

1,17 €

164,78

192,64 €

m

Tub fergon Tub fergon de 25 mm. de diàmetre, col·locat

6,03 €

28,00

168,84 €

u

Subministre i col·locació de tensors

u

Caixa de derivació i protecció tipus Claved amb fusibles, instal·lada

u

Subministre i col·locació de tacs per a subjecció Tacs Spit M-10

u

Formació fonamentació columna per a lluminària de dau de formigó reciclat H-30, inclosa
l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament

pa Comprobació i tràmits de legalització de la instal·lació

2,21 €

20,00

44,25 €

18,58 €

10,00

185,81 €

0,59 €

40,00

23,40 €

163,48 €

10,00

1.634,76 €

2.138,36 €

1,00

2.138,36 €

TOTAL IL·LUMINACIÓ

ml

ml

u

u

CANALITZACIONS DE SERVEIS
Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
Canalització prisma
Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, UNE-EN 12201, per aigua no potable, banda marró o lila, connectat per
electrofussió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres
realment col·locats
Xarxa de reg
Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
Il·luminació
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

11.518,56 €

7,37 €

74,12

6,16 €

71,12

u

u

u

MOBILIARI
Subministre i col·locació de papereres model Alonso&Balaguer de APLICACIONS INTEGRALS
DE PINTURA
Col·locació d'elements urbans de qualsevol tipus, desmuntats prèviament per a la realització
dels treballs, mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat
un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment
ràpid, inclosa la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si
és necessari
Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant
classe RA2, fixada al paviment amb passador

Projector LED per a exteriors monocromàtic amb forma de balisa model Alonso&Balaguer de
APLICACIONS INTEGRALS DE PINTURA

165,45 €

5,00

827,24 €

5,00
83,15 €

5,00

415,76 €
2.227,14 €

751,95 €

2,00

1.503,91 €

30,92 €

21,00

649,22 €

48,80 €

2,00

97,60 €

1.321,42 €

2,00

2.642,83 €

TOTAL MOBILIARI
PARTIDES ALÇADES
Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
PA desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la direcció de
l'obra.

437,81 €

71,12

TOTAL CANALITZACIONS DE SERVEIS

u

546,34 €

74,12

4.893,55 €

3.490,49 €

1,00

3.490,49 €

PA

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut.

2.094,29 €

1,00

2.094,29 €

PA

Partida alçada a justificar per a la protecció mitjançant tanca metàl·lica amb muntats circulars
d'1,0 ml d'alçada i revocat i pintat de paret existent.

1.757,02 €

1,00

1.757,02 €

TOTAL PARTIDES ALÇADES

7.341,80 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
13% DESPESES GENERALS
6% BENEFICI INDUSTRIAL

83.562,25 €
10.863,09 €
5.013,73 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

99.439,07 €

21% IVA
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

20.882,21 €
120.321,28 €

SITUACIO: Tiana, Arranjament del C/del Centre, C/Lola Anglada i C/Sant Cebrià - FASE 3
DESIGNACIO DE L'OBRA

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

Ampla

Alt

RESULTATS
Parcials

Totals

PRESUPOST
Preu

Total

CAP. 01 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES
01.01

PA. Aixecament topogràfic per a replanteig d'obra

1,00

01.02

1,00

457,56 €

16
6
4
5
8
1

40,00

35,32 €

1.412,64 €

205,08

2,28 €

466,97 €

390,48

3,38 €

1.317,87 €

390,48

7,85 €

3.064,49 €

264,30

7,85 €

2.074,23 €

16,00
6,00
4,00
5,00
8,00
1,00

2,00

173,13
15,98

173,13
31,95

149,05
235,04
6,39

149,05
235,04
6,39

m² Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix i 2 m d'amplària,
com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

-base llambordes
-base de formigó de vorera+rigola
-base de formigó de travessers

01.07

114,39 €

m² Demolició de paviments de lloses de formigo/pedra natural de qualsevol
gruix i amplària sobre llit de formigó, amb martell picador

-llambordes
-vorera+rigola
-travessers

01.06

4,00

4,00

m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

-límit de voreres de peça
-límit de travessers

01.05

495,00 €

ut. Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia
contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici,
fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o
en el seu defecte on especifiqui la DF

-senyals
-tapes
-imbornals
-testos
-pilons
-mobiliari urbà

01.04

495,00 €

m³ Cala per a localització de serveis inclosa la carrega mecanica o manual

4,00

01.03

1,00

149,05
235,04
6,39

149,05
235,04
6,39

m² Demolició de paviment d'asfalt, de 10 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a
màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

-calçada

264,30

264,30

DESIGNACIO DE L'OBRA

01.08

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

264,30

88,45

0,60

4,00

0,80

0,80

1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

390,48
390,48
264,30

39,65
39,65

7,38 €

292,58 €

0,80

42,46

7,38 €

313,33 €

2,05

114,30 €

234,09 €

329,28

2,39 €

785,34 €

329,28

3,04 €

1.001,68 €

329,28

17,33 €

5.707,78 €

329,28

18,40 €

6.057,48 €

558,80

2,14 €
Total Cap. 01

1.196,95 €
24.877,96 €

42,46

0,80

2,05

4,00
0,10
0,20
0,10
39,65
42,46
2,05

5,20
50,76
101,52
34,36
51,54
34,36
51,54

329,28

m³ Transport de runa a l'abocador autoritzat amb contenidor de 6 m³

329,28

329,28

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

-01.11

01.15

0,15

329,28

-01.11

01.14

Total

m³ Càrrega mecànica dels productes resultants d'excavacions i demolicions

-01.11

01.13

PRESUPOST
Preu

m³ Transport amb dúmper de terres i runa de demolició dins de l'obra,
carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, (30%
esponjament)

-01.02
-01.05
-01.06
-01.07
-01.08
-01.09
-01.10

01.12

Totals

m³ Excavació de escossells de 80x80x80 cm, en terreny sense classificar,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

-plantació d'arbrat

01.11

RESULTATS
Parcials

m³ Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny sense
classificar, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

-canalització del reg (prev. elec.)

01.10

Alt

m³ Excavació de subbase de paviment d'asfalt, en terreny sense classificar,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

-calçada

01.09

Ampla

329,28

329,28

m² Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

-sota vorera aixecada+rigola
-sota travessers aixecats
-sota calçada aixecada
-canalització del reg (prev. elec.)

88,45

235,04
6,39
264,30
0,60

235,04
6,39
264,30
53,07

DESIGNACIO DE L'OBRA

02.01

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

235,04
6,39
149,05
264,30

35,26
0,96
22,36
39,65
98,22

72,01 €

7.072,51 €

235,04
6,39
149,05
264,30

654,78

34,83 €

22.805,99 €

12,15

88,26 €

1.072,75 €

7,29

49,96 €

364,32 €

7,29

26,56 €

193,68 €

7,29

31,61 €

230,50 €

7,29

4,41 €

32,16 €

60,77

0,77 €

46,49 €

235,04
6,39
149,05
264,30

0,50

121,54

0,20cm

12,15

0,50

2,40Tn/m³

121,54

0,05cm

7,29

0,50

2,40Tn/m³

121,54

0,05cm

7,29

0,50

2,40Tn/m³

121,54

0,05cm

7,29

Tn Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent
situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de
càrrega inferior a 20Tn. (MBC D10GR dst: 2,40Tn/m³)

-capçalera C/Lola Anglada

02.07

0,15
0,15
0,15
0,15

Tn Col·locació manual a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
qualsevol mescla bituminosa en calent. (MBC D10GR dst: 2,40Tn/m³)

-capçalera C/Lola Anglada

02.06

Total

Tn Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
qualsevol mescla bituminosa en calent, que per necesitat de l'obra s'hagi
d'aplicar amb estenedora petita (tipus Vögele S-1303i rodes). (MBC D10GR

-capçalera C/Lola Anglada

02.05

PRESUPOST
Preu

Tn Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de
mescla bituminosa (MBC D10GR densitat: 2,40Tn/m³)

-capçalera C/Lola Anglada

02.04

Totals

m³ Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

-capçalera C/Lola Anglada

02.03

RESULTATS
Parcials

m² Paviment de lloses de 30x20x8 cm de pedra artificial tipus Breinco model
Llosa Volcano color Corten, col·locades amb morter a "truc de maçeta"
damunt de la llosa de formigó

-zona vorera aixecada+rigola
-zona travessers aixecats
-zona de llambordes
-zona calçada aixecada

02.03

Alt

CAP. 02 PAVIMENTS
m³ Llosa de formigó HA-25/P/20/I, armat amb malla ME 15x15/Ø8 B500T,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
-zona vorera aixecada+rigola
-zona travessers aixecats
-zona de llambordes
-zona calçada aixecada

02.02

Ampla

0,50

2,40Tn/m³

121,54

0,05cm

7,29

m² Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb

-capçalera C/Lola Anglada

0,50

121,54

60,77

DESIGNACIO DE L'OBRA

02.08

Alt

RESULTATS
Parcials

Totals

PRESUPOST
Preu

Total

0,20

121,54

24,31
24,31

68,30 €

1.660,26 €

54,71

55,67 €

3.045,81 €

101,93

53,48 €
Total Cap. 02

5.451,47 €
41.975,94 €

10,00

175,31 €

1.753,11 €

63,90

60,11 €

3.841,09 €

4,00

83,01 €
Total Cap. 03

332,03 €
5.926,23 €

14,77

7,37 €

108,87 €

29,81

7,37 €

219,73 €

144,30

7,37 €

1.063,64 €

m² Sanejament de l’estat prexistent, reposant les peces esportillades i/o
trencades de les lloses de formigó, tipus Breinco, o ICA, que formen les
voreres i els cossits travessers (60x40x8-40x20x8),

-tram central C/Lola Anglada

02.08

Ampla

m² Subministrament i col·locació de paviment FIRFLEX amb especejament
de 50x50cm. Totalment acabat
-capçalera C/Lola Anglada

02.09

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

0,20

273,54

54,71

m² Subministrament i col·locació de junt de pendent de planxa d'acer
galvanitzat de 100x10 mm de gruix. Totalment acabat

101,93

03.01

CAP. 03 SANEJAMENT
Ut. Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb
morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada
-tapes
-imbornals

03.02

6uts.
4uts.

6,00
4,00

m Caixa per a interceptor de 84x50 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

4uts.

03.03

15,98m

4,00

CAP. 04 CANALITZACIONS DE SERVEIS
m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 15x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I
14,77m

04.02

14,77

m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 15x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

29,81m

04.03

63,90

Ut. Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs
de 100x50 cm en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència,
inclou carrega manual de runa

4uts.

04.01

101,93

29,81

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm més
dos 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

144,30m

144,30

DESIGNACIO DE L'OBRA

04.04

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

Ampla

Alt

17uts.

10uts.

27uts.

2uts.
7uts.
6uts.
2uts.

686,39 €

17,00

165,45 €

2.812,60 €

10,00

165,45 €

1.654,47 €

27,00

83,15 €

2.245,08 €

27,00

22,36 €
Total Cap. 04

603,61 €
9.394,38 €

17,00

328,21 €

5.579,60 €

8,00

456,18 €

3.649,46 €

2,00

2.312,62 €

4.625,24 €

17,00

10,00

27,00

27,00

2,00
7,00
6,00
2,00

Ut. Subministre i col·locació de columna per a lluminària Columna Alex Llum
de 6 m. amb suports tipus Tiana col·locat damunt de dau de formigó

8uts.

05.03

7,37 €

CAP. 05 IL·LUMINACIÓ
Ut. Subministra i col·locació de lluminària Benito model ILVS02442 Vialia 24
led
-capçalera C/Lola Anglada
-C/Lola Anglada
-encreuament
-carrer curbat

05.02

93,12

Ut. Desplaçament o aixecament de tapa de servei de qualsevol mida amb
morter mixt

27uts.

05.01

93,12

Ut. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

-04.05

04.08

Total

Ut. Pericó de registre de fàbrica de maó de 78x69x100 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

-electricitat i reg

04.07

PRESUPOST
Preu

Ut. Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x60 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

-electricitat i reg

04.06

Totals

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

93,12m

04.05

RESULTATS
Parcials

8,00

Ut. Subministre i col·locació de fanal d'acer de 4 m i llum de led, col·locat
damunt de dau de formigó

-capçalera C/Lola Anglada
-encreuament

1uts.
1uts.

1,00
1,00

DESIGNACIO DE L'OBRA

05.04

Ampla

2uts.
4uts.

34uts.

76,13m

6,00

14,16 €

84,94 €

282,00

3,60 €

1.015,20 €

34,00

60,96 €

2.072,54 €

76,13

2,74 €

208,29 €

362,60

1,17 €

424,24 €

91,36

6,70 €

612,09 €

17,00

1,99 €

33,81 €

16,00

18,59 €

297,36 €

64,00

0,59 €

37,44 €

282,00

76,13

m Cable conductor de coure RV-k 3x2,5mm², col·locat

362,60

m Tub fergon Tub fergon de 25 mm. de diàmetre, col·locat

91,36

Ut. Subministre i col·locació de tensors

17uts.

17,00

Ut. Caixa de derivació i protecció tipus Claved amb fusibles, instal·lada

16uts.

05.11

1.620,00 €

m Cable 3x2,5 mm² Cable de secció 3x2,5 mm², col·locat

-05.01

05.10

270,00 €

34,00

91,36m

05.09

6,00

Ut. Suport per a cable aeri Suport per a cable aeri, col·locat

362,60m

05.08

Total

6,00

282,00m

-05.01 suport lluminàries

05.07

PRESUPOST
Preu

m Conductor de coure RV 0,6/1 kV 35 mm², col·locat en tub

-05.01 per dos

05.06

Totals

Ut. Subministrament de pica de presa de terra de coure amb ànima d'acer de
3000x16 mm

-04.01 a 04.04

05.05

RESULTATS
Parcials

2,00
4,00

6uts.

05.04

Alt

Ut. Subministre i col·locació de Bolardo d'acer amb forma d'U invertida i llum
de led col·locat damunt de dau de formigó

-capçalera C/Lola Anglada
-encreuament

05.03

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

16,00

Ut. Subministre i col·locació de tacs per a subjecció Tacs Spit M-10

64uts.

64,00

DESIGNACIO DE L'OBRA

05.12

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

Ampla

Alt

2.079,95 €
Total Cap. 05

2.079,95 €
24.955,79 €

6,00

133,22 €

799,31 €

6,00

67,27 €

403,60 €

1,72

6,86 €

11,80 €

67,47

2,75 €

185,21 €

39,50

2,20 €

86,74 €

2,00

90,00 €

180,00 €

2,00

295,84 €

591,68 €

6,00

m Subministrament de tub de PE-DN100mm de 10 BAR

1,72m

1,72

m Subministrament de tub de PE-DN50mm de 10 BAR

67,47m

67,47

m Subministrament i col·locació d'anell de goteig damunt de canonada de
polietilè de baixa densitat de Ø16 mm, amb goters integrats,
autocompensants, termosoldats a l'interior a una equidistància de 33 cm, amb
un cabal de 2.3 l/h, amb part proporcional d'accessoris, enterrat i protegit mab
tub corrugat Ø50 mm
39,50

m Subministrament de boca de reg, tot completament muntat dintre
d'arqueta
2uts.

06.07

1,00

6,00

39,50m

06.06

2.615,62 €

Ut. Instal·lació de làmina/barrera antiarrels, amb costelles o nervis
verticals, tipus REROOT 600

-conexió xarxa existent

06.05

163,48 €

CAP. 06 JARDINERIA
Ut. Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 100x100x20 cm de 10
mm de gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I

-hidrant

06.04

16,00

1,00

6uts.

06.03

Total

PA. Comprobació i tràmits de legalització de la instal·lació

6uts.

06.02

PRESUPOST
Preu

16,00

1uts.

06.01

Totals

Ut. Formació fonamentació columna per a lluminària de dau de formigó
reciclat H-30, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament

16uts.

05.13

RESULTATS
Parcials

2,00

Ut. Connexions de 1". Inclou filtre, regulador, clau de pas i electrovàlvula, tot
completament muntat dintre d'arqueta

2uts.

2,00

DESIGNACIO DE L'OBRA

06.08

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

Ampla

Alt

2,00

48,71 €

97,42 €

2,00

261,17 €

522,34 €

1,00

270,00 €

270,00 €

12,00

17,69 €

212,33 €

2,00

95,63 €

191,25 €

4,00

129,38 €
Total Cap. 06

517,50 €
4.238,85 €

2,00

879,72 €

1.759,45 €

2,00

751,95 €

1.503,90 €

2,00

2,00

1,00

12,00

2,00

4,00

CAP. 07 MOBILIARI URBÀ
Ut. Subministre i col·locació de bancs model Alonso&Balaguer de
APLICACIONS INTEGRALS DE PINTURA
2uts.

07.02

169,69 €

Ut. Subministrament de ALBIZIA JULIBRISSIN de 20/25 cm de perímetre de
tronc, en contenidor. Inclou formació de clota i primer reg

4uts.

07.01

84,84 €

Ut. Subministrament de CHITALPA TASKHATENSIS de 20/25 cm de
perímetre de tronc, en contenidor. Inclou formació de clota i primer reg

2uts.

06.14

2,00

Ut. Subministrament i col·locació d'aspre format per un tornejat amb punta de
fusta tractada a l'autoclau, de secció circular de Ø6 cm i 2 m de llargària amb
un lligam de 60cm de llarg

12uts.

06.13

2,00

Ut. Hidrant, completament muntat damunt d'arqueta

1uts.

06.12

Total

Ut. Programador autònom tipus WP-1 d'1 estació a 9V totalment instal·lat i
programat

2uts.

06.11

PRESUPOST
Preu

Ut. Vàlvula de descàrrega 1/2" antisifon

2uts.

06.10

Totals

Ut. Vàlvula de rentat de 1/2" dintre arqueta de plàstic de 7" rodona amb tapa
verda dintre d'escocell

2uts.

06.09

RESULTATS
Parcials

2,00

Ut. Subministre i col·locació de papereres model Alonso&Balaguer de
APLICACIONS INTEGRALS DE PINTURA

2uts.

2,00

DESIGNACIO DE L'OBRA

07.03

RESULTATS
Parcials

PRESUPOST
Preu

Total

40,00

30,92 €
Total Cap. 07

1.236,60 €
4.499,95 €

1,00

3.659,02 €

3.659,02 €

1,00

2.439,35 €
Total Cap. 08

2.439,35 €
6.098,37 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

121.967,47 €

13% DESPESES GENERALS

15.855,77 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL

7.318,05 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

145.141,29 €

Alt

Totals

40uts.

40,00

CAP. 08 SEGURETAT i SALUT
PA. Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la direcció de l'obra
3% sobre PEM.

08.02

Ampla

Ut. Col·locació d'elements urbans de qualsevol tipus, desmuntats prèviament
per a la realització dels treballs, mitjançant màquina taladradora amb broca de
diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric
de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclosa la neteja
del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és
necessari

-senyals i altres elements

08.01

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

1uts.

1,00

PA. Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

2% sobre PEM.

1uts.

175.620,97 €
539.394,80 €
107,88%

1,00

21% IVA

30.479,67 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

175.620,96 €

C.Centre_Pressupost_Fase_3x0,9-A

141 | 197

SITUACIO: Tiana, Arranjament del C/del Centre, C/Lola Anglada i C/Sant Cebrià - FASE 3
DESIGNACIO DE L'OBRA

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

Ampla

Alt

RESULTATS
Parcials

Totals

PRESUPOST
Preu

Total

CAP. 01 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES
01.01

PA. Aixecament topogràfic per a replanteig d'obra

1,00

01.02

1,00

457,56 €

16
6
4
5
8
1

40,00

35,32 €

1.412,64 €

205,08

2,28 €

466,97 €

390,48

3,38 €

1.317,87 €

390,48

7,85 €

3.064,49 €

264,30

7,85 €

2.074,23 €

16,00
6,00
4,00
5,00
8,00
1,00

2,00

173,13
15,98

173,13
31,95

149,05
235,04
6,39

149,05
235,04
6,39

m² Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix i 2 m d'amplària,
com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

-base llambordes
-base de formigó de vorera+rigola
-base de formigó de travessers

01.07

114,39 €

m² Demolició de paviments de lloses de formigo/pedra natural de qualsevol
gruix i amplària sobre llit de formigó, amb martell picador

-llambordes
-vorera+rigola
-travessers

01.06

4,00

4,00

m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

-límit de voreres de peça
-límit de travessers

01.05

495,00 €

ut. Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia
contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici,
fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o
en el seu defecte on especifiqui la DF

-senyals
-tapes
-imbornals
-testos
-pilons
-mobiliari urbà

01.04

495,00 €

m³ Cala per a localització de serveis inclosa la carrega mecanica o manual

4,00

01.03

1,00

149,05
235,04
6,39

149,05
235,04
6,39

m² Demolició de paviment d'asfalt, de 10 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a
màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

-calçada

264,30

264,30

DESIGNACIO DE L'OBRA

01.08

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

264,30

88,45

0,60

4,00

0,80

0,80

1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

390,48
390,48
264,30

39,65
39,65

7,38 €

292,58 €

0,80

42,46

7,38 €

313,33 €

2,05

114,30 €

234,09 €

329,28

2,39 €

785,34 €

329,28

3,04 €

1.001,68 €

329,28

17,33 €

5.707,78 €

329,28

18,40 €

6.057,48 €

558,80

2,14 €
Total Cap. 01

1.196,95 €
24.877,96 €

42,46

0,80

2,05

4,00
0,10
0,20
0,10
39,65
42,46
2,05

5,20
50,76
101,52
34,36
51,54
34,36
51,54

329,28

m³ Transport de runa a l'abocador autoritzat amb contenidor de 6 m³

329,28

329,28

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

-01.11

01.15

0,15

329,28

-01.11

01.14

Total

m³ Càrrega mecànica dels productes resultants d'excavacions i demolicions

-01.11

01.13

PRESUPOST
Preu

m³ Transport amb dúmper de terres i runa de demolició dins de l'obra,
carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, (30%
esponjament)

-01.02
-01.05
-01.06
-01.07
-01.08
-01.09
-01.10

01.12

Totals

m³ Excavació de escossells de 80x80x80 cm, en terreny sense classificar,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

-plantació d'arbrat

01.11

RESULTATS
Parcials

m³ Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny sense
classificar, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

-canalització del reg (prev. elec.)

01.10

Alt

m³ Excavació de subbase de paviment d'asfalt, en terreny sense classificar,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

-calçada

01.09

Ampla

329,28

329,28

m² Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

-sota vorera aixecada+rigola
-sota travessers aixecats
-sota calçada aixecada
-canalització del reg (prev. elec.)

88,45

235,04
6,39
264,30
0,60

235,04
6,39
264,30
53,07

DESIGNACIO DE L'OBRA

02.01

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

235,04
6,39
149,05
264,30

35,26
0,96
22,36
39,65
98,22

72,01 €

7.072,51 €

235,04
6,39
149,05
264,30

654,78

34,83 €

22.805,99 €

12,15

88,26 €

1.072,75 €

7,29

49,96 €

364,32 €

7,29

26,56 €

193,68 €

7,29

31,61 €

230,50 €

7,29

4,41 €

32,16 €

60,77

0,77 €

46,49 €

235,04
6,39
149,05
264,30

0,50

121,54

0,20cm

12,15

0,50

2,40Tn/m³

121,54

0,05cm

7,29

0,50

2,40Tn/m³

121,54

0,05cm

7,29

0,50

2,40Tn/m³

121,54

0,05cm

7,29

Tn Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent
situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de
càrrega inferior a 20Tn. (MBC D10GR dst: 2,40Tn/m³)

-capçalera C/Lola Anglada

02.07

0,15
0,15
0,15
0,15

Tn Col·locació manual a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
qualsevol mescla bituminosa en calent. (MBC D10GR dst: 2,40Tn/m³)

-capçalera C/Lola Anglada

02.06

Total

Tn Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
qualsevol mescla bituminosa en calent, que per necesitat de l'obra s'hagi
d'aplicar amb estenedora petita (tipus Vögele S-1303i rodes). (MBC D10GR

-capçalera C/Lola Anglada

02.05

PRESUPOST
Preu

Tn Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de
mescla bituminosa (MBC D10GR densitat: 2,40Tn/m³)

-capçalera C/Lola Anglada

02.04

Totals

m³ Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

-capçalera C/Lola Anglada

02.03

RESULTATS
Parcials

m² Paviment de lloses de 30x20x8 cm de pedra artificial tipus Breinco model
Llosa Volcano color Corten, col·locades amb morter a "truc de maçeta"
damunt de la llosa de formigó

-zona vorera aixecada+rigola
-zona travessers aixecats
-zona de llambordes
-zona calçada aixecada

02.03

Alt

CAP. 02 PAVIMENTS
m³ Llosa de formigó HA-25/P/20/I, armat amb malla ME 15x15/Ø8 B500T,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
-zona vorera aixecada+rigola
-zona travessers aixecats
-zona de llambordes
-zona calçada aixecada

02.02

Ampla

0,50

2,40Tn/m³

121,54

0,05cm

7,29

m² Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb

-capçalera C/Lola Anglada

0,50

121,54

60,77

DESIGNACIO DE L'OBRA

02.08

Alt

RESULTATS
Parcials

Totals

PRESUPOST
Preu

Total

0,20

121,54

24,31
24,31

68,30 €

1.660,26 €

54,71

55,67 €

3.045,81 €

101,93

53,48 €
Total Cap. 02

5.451,47 €
41.975,94 €

10,00

175,31 €

1.753,11 €

63,90

60,11 €

3.841,09 €

4,00

83,01 €
Total Cap. 03

332,03 €
5.926,23 €

14,77

7,37 €

108,87 €

29,81

7,37 €

219,73 €

144,30

7,37 €

1.063,64 €

m² Sanejament de l’estat prexistent, reposant les peces esportillades i/o
trencades de les lloses de formigó, tipus Breinco, o ICA, que formen les
voreres i els cossits travessers (60x40x8-40x20x8),

-tram central C/Lola Anglada

02.08

Ampla

m² Subministrament i col·locació de paviment FIRFLEX amb especejament
de 50x50cm. Totalment acabat
-capçalera C/Lola Anglada

02.09

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

0,20

273,54

54,71

m² Subministrament i col·locació de junt de pendent de planxa d'acer
galvanitzat de 100x10 mm de gruix. Totalment acabat

101,93

03.01

CAP. 03 SANEJAMENT
Ut. Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb
morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada
-tapes
-imbornals

03.02

6uts.
4uts.

6,00
4,00

m Caixa per a interceptor de 84x50 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

4uts.

03.03

15,98m

4,00

CAP. 04 CANALITZACIONS DE SERVEIS
m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 15x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I
14,77m

04.02

14,77

m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 15x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

29,81m

04.03

63,90

Ut. Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs
de 100x50 cm en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència,
inclou carrega manual de runa

4uts.

04.01

101,93

29,81

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm més
dos 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

144,30m

144,30

DESIGNACIO DE L'OBRA

04.04

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

Ampla

Alt

17uts.

10uts.

27uts.

2uts.
7uts.
6uts.
2uts.

686,39 €

17,00

165,45 €

2.812,60 €

10,00

165,45 €

1.654,47 €

27,00

83,15 €

2.245,08 €

27,00

22,36 €
Total Cap. 04

603,61 €
9.394,38 €

17,00

328,21 €

5.579,60 €

8,00

456,18 €

3.649,46 €

2,00

2.312,62 €

4.625,24 €

17,00

10,00

27,00

27,00

2,00
7,00
6,00
2,00

Ut. Subministre i col·locació de columna per a lluminària Columna Alex Llum
de 6 m. amb suports tipus Tiana col·locat damunt de dau de formigó

8uts.

05.03

7,37 €

CAP. 05 IL·LUMINACIÓ
Ut. Subministra i col·locació de lluminària Benito model ILVS02442 Vialia 24
led
-capçalera C/Lola Anglada
-C/Lola Anglada
-encreuament
-carrer curbat

05.02

93,12

Ut. Desplaçament o aixecament de tapa de servei de qualsevol mida amb
morter mixt

27uts.

05.01

93,12

Ut. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

-04.05

04.08

Total

Ut. Pericó de registre de fàbrica de maó de 78x69x100 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

-electricitat i reg

04.07

PRESUPOST
Preu

Ut. Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x60 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

-electricitat i reg

04.06

Totals

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

93,12m

04.05

RESULTATS
Parcials

8,00

Ut. Subministre i col·locació de fanal d'acer de 4 m i llum de led, col·locat
damunt de dau de formigó

-capçalera C/Lola Anglada
-encreuament

1uts.
1uts.

1,00
1,00

DESIGNACIO DE L'OBRA

05.04

Ampla

2uts.
4uts.

34uts.

76,13m

6,00

14,16 €

84,94 €

282,00

3,60 €

1.015,20 €

34,00

60,96 €

2.072,54 €

76,13

2,74 €

208,29 €

362,60

1,17 €

424,24 €

91,36

6,70 €

612,09 €

17,00

1,99 €

33,81 €

16,00

18,59 €

297,36 €

64,00

0,59 €

37,44 €

282,00

76,13

m Cable conductor de coure RV-k 3x2,5mm², col·locat

362,60

m Tub fergon Tub fergon de 25 mm. de diàmetre, col·locat

91,36

Ut. Subministre i col·locació de tensors

17uts.

17,00

Ut. Caixa de derivació i protecció tipus Claved amb fusibles, instal·lada

16uts.

05.11

1.620,00 €

m Cable 3x2,5 mm² Cable de secció 3x2,5 mm², col·locat

-05.01

05.10

270,00 €

34,00

91,36m

05.09

6,00

Ut. Suport per a cable aeri Suport per a cable aeri, col·locat

362,60m

05.08

Total

6,00

282,00m

-05.01 suport lluminàries

05.07

PRESUPOST
Preu

m Conductor de coure RV 0,6/1 kV 35 mm², col·locat en tub

-05.01 per dos

05.06

Totals

Ut. Subministrament de pica de presa de terra de coure amb ànima d'acer de
3000x16 mm

-04.01 a 04.04

05.05

RESULTATS
Parcials

2,00
4,00

6uts.

05.04

Alt

Ut. Subministre i col·locació de Bolardo d'acer amb forma d'U invertida i llum
de led col·locat damunt de dau de formigó

-capçalera C/Lola Anglada
-encreuament

05.03

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

16,00

Ut. Subministre i col·locació de tacs per a subjecció Tacs Spit M-10

64uts.

64,00

DESIGNACIO DE L'OBRA

05.12

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

Ampla

Alt

2.079,95 €
Total Cap. 05

2.079,95 €
24.955,79 €

6,00

133,22 €

799,31 €

6,00

67,27 €

403,60 €

1,72

6,86 €

11,80 €

67,47

2,75 €

185,21 €

39,50

2,20 €

86,74 €

2,00

90,00 €

180,00 €

2,00

295,84 €

591,68 €

6,00

m Subministrament de tub de PE-DN100mm de 10 BAR

1,72m

1,72

m Subministrament de tub de PE-DN50mm de 10 BAR

67,47m

67,47

m Subministrament i col·locació d'anell de goteig damunt de canonada de
polietilè de baixa densitat de Ø16 mm, amb goters integrats,
autocompensants, termosoldats a l'interior a una equidistància de 33 cm, amb
un cabal de 2.3 l/h, amb part proporcional d'accessoris, enterrat i protegit mab
tub corrugat Ø50 mm
39,50

m Subministrament de boca de reg, tot completament muntat dintre
d'arqueta
2uts.

06.07

1,00

6,00

39,50m

06.06

2.615,62 €

Ut. Instal·lació de làmina/barrera antiarrels, amb costelles o nervis
verticals, tipus REROOT 600

-conexió xarxa existent

06.05

163,48 €

CAP. 06 JARDINERIA
Ut. Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 100x100x20 cm de 10
mm de gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I

-hidrant

06.04

16,00

1,00

6uts.

06.03

Total

PA. Comprobació i tràmits de legalització de la instal·lació

6uts.

06.02

PRESUPOST
Preu

16,00

1uts.

06.01

Totals

Ut. Formació fonamentació columna per a lluminària de dau de formigó
reciclat H-30, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament

16uts.

05.13

RESULTATS
Parcials

2,00

Ut. Connexions de 1". Inclou filtre, regulador, clau de pas i electrovàlvula, tot
completament muntat dintre d'arqueta

2uts.

2,00

DESIGNACIO DE L'OBRA

06.08

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

Ampla

Alt

2,00

48,71 €

97,42 €

2,00

261,17 €

522,34 €

1,00

270,00 €

270,00 €

12,00

17,69 €

212,33 €

2,00

95,63 €

191,25 €

4,00

129,38 €
Total Cap. 06

517,50 €
4.238,85 €

2,00

879,72 €

1.759,45 €

2,00

751,95 €

1.503,90 €

2,00

2,00

1,00

12,00

2,00

4,00

CAP. 07 MOBILIARI URBÀ
Ut. Subministre i col·locació de bancs model Alonso&Balaguer de
APLICACIONS INTEGRALS DE PINTURA
2uts.

07.02

169,69 €

Ut. Subministrament de ALBIZIA JULIBRISSIN de 20/25 cm de perímetre de
tronc, en contenidor. Inclou formació de clota i primer reg

4uts.

07.01

84,84 €

Ut. Subministrament de CHITALPA TASKHATENSIS de 20/25 cm de
perímetre de tronc, en contenidor. Inclou formació de clota i primer reg

2uts.

06.14

2,00

Ut. Subministrament i col·locació d'aspre format per un tornejat amb punta de
fusta tractada a l'autoclau, de secció circular de Ø6 cm i 2 m de llargària amb
un lligam de 60cm de llarg

12uts.

06.13

2,00

Ut. Hidrant, completament muntat damunt d'arqueta

1uts.

06.12

Total

Ut. Programador autònom tipus WP-1 d'1 estació a 9V totalment instal·lat i
programat

2uts.

06.11

PRESUPOST
Preu

Ut. Vàlvula de descàrrega 1/2" antisifon

2uts.

06.10

Totals

Ut. Vàlvula de rentat de 1/2" dintre arqueta de plàstic de 7" rodona amb tapa
verda dintre d'escocell

2uts.

06.09

RESULTATS
Parcials

2,00

Ut. Subministre i col·locació de papereres model Alonso&Balaguer de
APLICACIONS INTEGRALS DE PINTURA

2uts.

2,00

DESIGNACIO DE L'OBRA

07.03

RESULTATS
Parcials

PRESUPOST
Preu

Total

40,00

30,92 €
Total Cap. 07

1.236,60 €
4.499,95 €

1,00

3.659,02 €

3.659,02 €

1,00

2.439,35 €
Total Cap. 08

2.439,35 €
6.098,37 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

121.967,47 €

13% DESPESES GENERALS

15.855,77 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL

7.318,05 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

145.141,29 €

Alt

Totals

40uts.

40,00

CAP. 08 SEGURETAT i SALUT
PA. Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la direcció de l'obra
3% sobre PEM.

08.02

Ampla

Ut. Col·locació d'elements urbans de qualsevol tipus, desmuntats prèviament
per a la realització dels treballs, mitjançant màquina taladradora amb broca de
diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric
de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclosa la neteja
del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és
necessari

-senyals i altres elements

08.01

DIMENSIONS
Uts.
Llarg

1uts.

1,00

PA. Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

2% sobre PEM.

1uts.

175.620,97 €
539.394,80 €
107,88%

1,00

21% IVA

30.479,67 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

175.620,96 €

El Pressupost de licitació és el següent:
PRESSUPOST
FASE 1 (carrer del Centre)
PEM
DG 13%
BI 6%
PEC
IVA 21%
TOTAL

132.244,77 €
17.191,82 €
7.934,69 €
157.371,28 €
33.047,97 €
190.419,25 €

FASE 2 (carrer de Sant Cebrià)
PEM
DG 13%
BI 6%
PEC
IVA 21%
TOTAL

83.562,25 €
10.863,09 €
5.013,73 €
99.439,07 €
20.882,21 €
120.321,28 €

FASE 3 (carrer de Lola Anglada)
PEM
DG 13%
BI 6%
PEC
IVA 21%
TOTAL

121.967,47 €
15.855,77 €
7.318,05 €
145.141,29 €
30.479,67 €
175.620,97 €

PESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

337.774,49 €

BASE DE LICITACIÓ

486.361,50 €

Barcelona, novembre 2016

SIGNAT: Sergi Balaguer Barbadillo i Alfred Fernández de la Reguera March
Arquitectes
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1. DADES DE L'OBRA
El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex al Projecte d’Urbanització P. U.
carrer del Centre i entorn, de Tiana, pel seu canvi de caràcter prioritàriament de
vianància, desenvolupa la problemàtica específica per la seguretat d’aquests treballs
de rehabilitació, i es redacta d'acord amb allò que disposa el Reial Decret 1627/1997
de 24 d'octubre de 1997, donant en concret compliment a l'article 4 d'aquest Reial
Decret.
2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
2.1
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Es tracta d’una zona de carrers de casc urbà on tots els edificis de l’entorn adjacent,
són habitatges unifamiliars o plurifamiliars entre mitgeres.
2.2
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
L’actuació es fa als carrers, i les instal·lacions afectades són línies aeries vistes
(telèfon i enllumenat públic), grapades a la paret de les façanes, que s’hauran de
desgrapar i protegir durant els treballs per després soterrar-les.
2.3

Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada
de voreres
Actuació al carrer del Centre i al seu entorn, amb les diferents amplades i densitat de
circulació, pel seu canvi de caràcter prioritàriament de vianància.

2.4
Termini d’execució i nombre de treballadors
El projecte contempla unes fases que poden ser successives, per afectar a la població
el menys possible; d’aquí les dos probables sub-fases del tram 3 a la zona de
llambordes.
Les fases establertes al P. U. del carrer del Centre tindran els següents terminis:
• Fase 1, carrer del Centre: 1,5 mesos
• Fase 2, carrer i passatge St. Cebrià: 1,5 mesos
• Fase 3, carrer Lola Anglada i plaça de l’Arbre: 2 mesos, amb possibles dos
sub-fases al tram amb de llambordes (0,5+1,5)
El nombre màxim d’operaris treballant simultaniament a l’obra, es preveu que siguin
sis.
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3. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ
3.1 INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució
d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i
malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos
professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes
en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi
hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació d’accident feta al
Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els
contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a
l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial
Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent
haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol
integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent
per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
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Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 11è).
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en
particular en les següents activitats:
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte
les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans
auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic
de les Instal
lacions i dispositiu
amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i
substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu
que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors
autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o
activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.
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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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són
els següents:
1

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de
prevenció, d'acord amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de
treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i
reduir els efectes del mateix a la salut
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la
tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la
individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar
les feines

3

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només
els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin
accedir a les zones de risc greu i específic

4

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les
distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives,
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos
sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no
existeixin alternatives més segures

5

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat
garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del
treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors
autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte
els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball
personal.
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3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
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.
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a
l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,
s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot
i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució
de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara
són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada
moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment...).
3.3.1
MITJANS I MAQUINARIA
- Desplom i/o caiguda de maquines d'obra
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
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3.3.2
TREBALLS PREVIS
- Interferències amb Instal
lacions de subministra
gas...)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
3.3.3.
RASES
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.

-

-

1.2 Descripció :
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 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:
- Conductors de maquinària per realitzar l’excavació.
- Operaris per realitzar l’excavació manual.
- Operaris pels treballs d’estretament.
- 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:
- Màquines excavadores.
- Camions o traginadora de trabuc “dúmper”.
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les
rases:
- 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.
- El procés d’estrebament 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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2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.
16.-Contactes elèctrics.
20.-Explosions.

Probabilitat
MÈDIA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA

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

Avaluació
MEDI
ÍNFIM
CRÍTIC
BAIX
ELEVAT
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
ELEVAT
MEDI

BAIXA
ALTA

Gravetat
GREU
LLEU
MOLT GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
MOLT GREU
MOLT GREU
MOLT
GREU
GREU
MOLT GREU

MÈDIA
MÈDIA

GREU
GREU

MEDI
MEDI

BAIX
CRÍTIC

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.
3.- Norma de Seguretat.
PROCÉS
- 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.
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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 m 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.
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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 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.

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
- Camions i dúmpers de gran tonatge
- Dúmpers de petita cilindrada
- Retroexcavadora
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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.
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 (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.
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3.3.4.
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 paviments :
- 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.
- soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior i exteriors 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.
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà:
- 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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2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.

Probabilita Gravetat
t
BAIXA
MOLT
GREU
MÈDIA
GREU
BAIXA
LLEU
BAIXA
GREU
MÈDIA
GREU
MÈDIA
LLEU
BAIXA
GREU
BAIXA
GREU
MÈDIA
GREU
MÈDIA
GREU
MÈDIA
GREU

Avaluació

BAIXA

MEDI

BAIXA
ALTA
MÈDIA

MOLT
GREU
GREU
LLEU
GREU

MEDI
MEDI
ÍNFIM
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

BAIX
MEDI
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.
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.
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.
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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.
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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.
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 polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de
material aïllant de l’electricitat.
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 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.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel
desenvolupament d’aquesta activitat:
- Dúmpers de petita cilindrada
- Grúes i aparells elevadors
- Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
- Carretó elevador
- Transpalet manual: carretó manual
- Formigonera pastera
- Bombatge de morter
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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.
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 morters, formigons i llots:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de goma de seguretat.
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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.
3.3.3 RAM DE PALETA
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició :
Obres de fàbrica de maons ceràmics.
1.2 Descripció :
L'activitat de construcció de les obres de fàbrica, cal planificar-la de manera que un
cop net el lloc de treball, es puguin iniciar aquestes tasques, ja que així es minimitza el
risc de caigudes.
La construcció de tancaments a base de maons es realitza en les següents fases:
- Col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la col·locació de regles.
- Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada.
- Col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles.
- Instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el
tancament es realitza des de l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball
perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta bastida tubular
modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera
ergonòmica i amb seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció.
- Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les
respectives zones.
- Aquest aplec del material que normalment es realitza amb els palets
corresponents, s'elevarà a través de la grua; o pels toros a la corresponent
planta.
- Pel transport del material paletizat des del camió fins al muntacàrregues
s'emprarà el carretó elevador.
Per a realitzar les obres de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip
humà següent:
- operadors de grua.
- manobres.
- operadors de carretó elevador.
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També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a
terme la realització de l’obra.
- Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de
petita cilindrada pel transport auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro,
etc.
- Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla
portapalets, eslingues, proteccions col·lectives , individuals, etc.
- Eines manuals.
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
Riscos
01.-Caigudes de persones a diferent nivell.
02.-Caigudes de persones al mateix nivell.
03.-Caiguda d’objectes per desplom.
04.-Caiguda d’objectes per manipulació.
05.-Caiguda d’objectes.
06.-Trepitjades sobre objectes.
07.-Cops contra objectes immòbils.
08.-Cops amb elements mòbils de màquines.
09.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies
nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
27.-Malalties causades per agents químics.

Probabilitat
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA

Gravetat
MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU

Avaluació
ELEVAT
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX

MÈDIA

GREU

MEDI

BAIXA
BAIXA
MÈDIA

MOLT GREU MEDI
GREU
BAIX
GREU
MEDI

Observacions:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de
material de revestiment o degut a la manipulació de l’esmoladora angular.
(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.
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant
el muntacàrregues de l’obra, o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua
torre.
PROCÉS
El personal encarregat de la construcció de l’obra haurà de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-la amb la major seguretat
possible.
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Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra
net, endreçat i il·luminat adequadament.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent
barana de seguretat en els perímetres i es taparan els buits horitzontals.

171 | 197

-

-

-

-

-

En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de
seguretat, l’operari exposat al risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el
cinturó de seguretat convenientment ancorat.
El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses
per evitar així relliscades.
S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà
per la correcta instal·lació dels entornpeus a les baranes de seguretat, per
evitar la caiguda d’objectes.
En la manipulació dels 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 dintre
dels elements mòbils, i en especial es vetllarà per no posar el peu sota del
palet.
Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de
material no sobrepassi el pes de 30 Kg.
Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la
correcta disposició dels interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de
zona.
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 aquests treballs a
desenvolupar presenten qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel
desenvolupament d’aquesta activitat, tot complint amb la normativa de seguretat
especificada en:
- Escales de mà
- Dúmpers de petita cilindrada
- Grúes i aparells elevadors
- Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
- Carretó elevador
- Transpalet manual: carretó manual
- Formigonera pastera
- Bastida amb elements prefabricats sistema modular
- Bastida penjada
- Bastida de borriquetes
4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes
per:
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i
sòcol. 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 (guardacossos)
hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de
30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i en la part central d’aquest mòdul
es col·locarà un entramat de protecció constituït per una malla electrosoldada
de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
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Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa
d’un tub quadrat que es clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps
estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Bastides de façanes.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades
amb taulons de 2,5 cm. de gruixària i 20 cm. d'amplària.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en
conformitat amb la normativa assenyalada en aquesta activitat :
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
- 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 risc d’incendis.
- 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 d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
5.- Relació d'Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:
Per als treballs del ram de paleta:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona.
- Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters.
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si cal.
- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula la màquina de trepar.
- Ulleres antiimpacte, si es manipula la màquina de trepar.
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3.3.4 REVESTIMENTS I ACABATS
1.- Definició i descripció:
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les
seves propietats i/o aspecte.
1.2 Descripció:
Els revestiments es realitzen en les següents fases:
- Revestits o xapats:
- Col·locació d’ancoratge.
- Muntatge de plaques.
- Arrebossats:
- Tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que
s’emprarà.
- Humectar el suport prèviament net, i arrebossar.
- Es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si
plou.
- Passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins
que s’adormi.
- Pintures:
- La superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències,
etc.
- S’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per
pintar.
- Es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si
plou.
- Adreçat:
- S’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà
s’ha adormit.
- Es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si
plou.
- S’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter.
- Passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins
que s’adormi.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho,
s’haurà de considerar un previ aplec de material als respectius llocs de treball. Aquest
aplec de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi:
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros al corresponent
lloc. Pel transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells
elevadors, es realitzarà mitjançant carretó elevador.
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà:
- operadors de grua.
- operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el
cas.
- operadors de carretó elevador.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme
la realització dels revestiments:
- maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.
- estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets,
escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
- eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
Riscos
01.-Caigudes de persones a diferent nivell.
02.-Caigudes de persones al mateix nivell.
03.-Caiguda d’objectes per desplom.
04.-Caiguda d’objectes per manipulació.
05.-Caiguda d’objectes.
06.-Trepitjades sobre objectes.
07.-Cops contra objectes immòbils.
08.-Cops amb elements mòbils de màquines.
09.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies
nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives.
20.-Explosions.

Probabilitat
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA

Gravetat
MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU

Avaluació
ELEVAT
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX

MÈDIA

GREU

MEDI

BAIXA

MEDI

21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.

BAIXA
ALTA
MÈDIA

MOLT
GREU
GREU
LLEU
GREU

BAIX
MEDI
MEDI

Observacions:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de
material de revestiment o degut a la manipulació de l’esmoladora angular.
(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 materials per xapats, enrajolats de parets,
aplacats, etc.
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 a elements de poc pes, la grueta, i
bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel.
PROCÉS
- El personal encarregat de la realització dels revestiments 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 la bastida neta
i endreçada.
- 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 iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars,
comprovant-se les seves proteccions i estabilitat.
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Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de
seguretat, l’operari exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el
cinturó convenientment ancorat.
S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar
lliscaments.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se
en “llaç” amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix 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 es tindrà especial cura de no posar el peu sota del palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que
aquest 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.
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 hi ha risc
de caiguda a diferent nivell.
Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es
posarà una protecció a base de barana perimètrica.
És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de
protecció contra les caigudes des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es
penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb els què amarrar el fiador
del cinturó de seguretat.

Aplacat o xapat
- En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament
prohibit l’ús de bastida penjada.
- Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura
descendeixi per sota de +5 ºC.
- No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat.
- El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants
dotats de laterals fixos o abatibles.
- S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es
realitzarà un altre treball simultàniament, qualsevol que sigui aquest.
- Els operaris que realitzin la col·locació de plaques 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.
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Arrebossats i estucats en fred
- Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls
on s’hagin d’emprar, el més separats possible dels trams per evitar
sobrecàrregues innecessàries.
- Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones
de pas.
- Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de
treball sustentada mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts
per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el
seu lliscament involuntari.
- S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred
senyalitzant el risc de caiguda d’objectes.
- És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical
- Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de goma, 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.
- En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització
d’arrebossats, es vigilarà que la instal·lació elèctrica compleixi amb el
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Pintures
- S’evitarà el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà
als treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que
els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat,
pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de
seguretat i, quan es necessiti, cinturó de seguretat).
- El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o
d’altres, es portarà a terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols
de pols.
- Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments
tòxics, no es fumarà, menjarà ni es beurà,
- Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els
treballadors hauran d’estar dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les
exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà acoblat el seu
corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta
càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de
partícules sòlides.
- Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les
fonts irradiadores de calor, com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a
les proximitats del tall un extintor.
- L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables
s’haurà de fer a recipients tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en
particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin nitrocel·lulosa
s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc
d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta
d’accés al magatzem de pintures.

-

Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de
repartiment de càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries.
El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació.
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-

A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents
senyals: advertència material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel
desenvolupament d’aquesta activitat :
- Escales de mà
- Dúmpers de petita cilindrada
- Grúes i aparells elevadors
- Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
- Carretó elevador
- Transpalet manual: carretó manual
- Formigonera pastera
- Bombatge de morter
- Bastida amb elements prefabricats sistema modular
- Bastida penjada
- Bastida de borriquetes
- Pistola fixa-claus
- Taladradora portàtil
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.
- 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.
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades
amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample.
- 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 de caiguda d’objectes.
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
-

Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
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5.- Relació d’Equips de protecció individual
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:
- Pels treballs de pintura:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
- Pantalla facial, si correspon.
-

Pels treballs amb morters:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.

-

Pels treballs d’aplacat o xapat:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
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3.3.5 Instal·lacions
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:
- 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.
Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis):
- Fontaneria.
- Sanejament.
- Gas
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.
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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’edificació.
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.
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
26.-O. R.: manipulació de materials
abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

Probabilita Gravetat
t
ALTA
MOLT
GREU
BAIXA
LLEU
MÈDIA
GREU
MÈDIA
LLEU
ALTA
LLEU
MÈDIA
GREU
BAIXA
GREU
ALTA
MOLT
GREU
ALTA
LLEU

Avaluació

MÈDIA

MEDI

GREU

CRÍTIC
ÍNFIM
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
ELEVAT
MEDI

OBSERVACIONS :
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates.
3.- Norma de Seguretat
PROCÉS
Xarxa elèctrica 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 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.
- 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.
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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
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.
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:
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.
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Pels treballs de soldadura elèctricamés de les comuns anteriors :
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Botes de cuir amb polaines.
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Instal·lació de fontaneria:
Conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, comptadors, etc.),
conduccions (muntants), distribució fins els 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 fins els aparells pel subministrament i consum.
1.2 Descripció:
Considerarem les d’instal·lacions de fluids connectades a una xarxa de
subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas.
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.
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent
nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de
màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.

Probabilita Gravetat
t
ALTA
MOLT
GREU
ALTA
MOLT
GREU
BAIXA
LLEU
ALTA
GREU
MÈDIA
LLEU
MÈDIA
GREU

Avaluació

MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA

BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

21.-Incendis.
BAIXA
28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA

LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
MOLT
GREU
GREU
GREU

CRÍTIC
CRÍTIC
ÍNFIM
ELEVAT
BAIX
MEDI

BAIX
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 fixaclaus.
(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.
3.- Norma de Seguretat
PROCÉS
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.
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i
endreçat.
- 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.
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-

-

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.
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-

-

-

-

-

-

-

-

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.
En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa
d’excavació de rases i pous.
Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.
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 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.
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.
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.
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-

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.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per
realitzar els treballs d’aquesta activitat:
- Oxitallada
- Escales de mà
- Grua mòbil
- Passarel·les
- Soldadura elèctrica
- Esmoladora angular
- Bastida amb elements prefabricats sistema modular
- Bastida penjada
- Bastida de borriquetes
- Pistola fixa-claus
- Taladradora portàtil
- Màquina de regates elèctrica
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.
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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 soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions collectives en front les individuals. A
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment...).
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).
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3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les
diferents feines i circulacions dins l'obra
Senyalització de les zones de perill
Respectar les distàncies de seguretat amb les Installacions existents
Els elements de les installacions han d'estar amb les seves proteccions
aïllants
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)
Col
locació de baranes de prote
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal
lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
Col
locació de plataformes de
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat
homologat, la utilització del qual serà obligatòria
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

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.
3.5 PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent.
El fet de que l'obra estigui situada en un barri de Tiana, dona la possibilitat en cas
d'accident, dirigir-se a qualsevol dels nombrosos centres hospitalaris de la ciutat de
Mataró, Badalona i Barcelona.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats.
És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el
ràpid trasllat dels possibles accidentats.
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3.6 NORMATIVA APLICABLE
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras
de construcción temporales o móviles
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene
en projectes d'edificació i obres públiques
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el
trabajo
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta
en quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo (O. 09/03/1971)
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización
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- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo (O. 09/03/1971)
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE:
05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correció d'errades:
BOE: 17/10/70
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio
el estudio de Seguridad e Higiene
Correcció d'errades:
BOE: 31/10/86
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- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para
su cumplimiento y tramitación
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació:
O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació:
O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con
riesgo de amianto
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al
ruido durante el trabajo
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades:
BOE: 06/04/71
Modificació:
BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció
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Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos
medios de protección personal de trabajadores
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de
electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad
contra riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras
Modificació: BOE: 28/10/
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección
personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección
personal de vias respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección
personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)
Barcelona, novembre del 2016
Arquitectes

Sergi Balaguer Barbadillo
Alfred Fdz. de la Reguera March
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ANNEX GRÀFICS DE SEGURETAT

SENYALS DE PERILL

SENYALS DE PROHIBICIÓ

SENYALS D’OBLIGACIÓ

BASTIDES I ESCALES
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PROTECCIÓ DE RASES I FORATS
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