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MEMÒRIA 

1. Antecedents 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística de Viladamat, aprovat el 22 novembre de 2016 i publicat al DOG 
en data 7 de febrer de 2017, configura la trama urbana dels sectors urbans existents i que s’han 
de desenvolupar en un futur més o menys immediat. Aquest document es redacta per l’execució 
de la urbanització complementaria del tram der carrer “Camí de Palau Borrell” enfrontat amb 
els polígons d’actuació PA4 (Camí Palau Borrell Oest), amb una superfície de l’àmbit de 3.117,79 
m², PA5 (Camí Palau Borrell Centre) amb una superfície de l’àmbit de 2.244,20 m², i PA6 (Camí 
Palau Borrell Est) amb una superfície de l’àmbit de 5.278,89 m². Aquest nou vial limita al sud 
amb aquest sòl urbà de nova creació. 
 
En el tràmit de redacció del POUM, l’ajuntament de Viladamat representat per el seu alcalde i 
els  propietaris  de  les  parcel∙les  cadastrals  núm.  17231A004003110000JY  (PA4)  propietat  de 
Isaac Moya Bofill, núm. 6047701EG0664N0001GT (PA5) propietat de Lidia Casellas i Jaume Quer 
Ros, núm: 6047702EG0664N0001QT (PA6) propietat de Nuria, Elena, Marta Casadevall Castelló 
i de les parcel∙les situades al nord del carrer núm: 6048706EG0664N0001LT propietat de Nuria, 
Elena, Marta Casadevall Castelló i núm: 6048707EG0664N0001TT propietat de Eva Eriksdoter 
Tigerström.   
Els tres primers propietaris, van signar els preceptius convenis pel desenvolupament d’aquests 
sectors,  amb  la  incorporació  al  planejament  general  de  tres  polígons  d’actuació.  L’execució 
d’aquests  convenis  permetria  el  desenvolupament  de  l’edificació  en  aquestes  tres  parcel∙les 
registrals  confrontades  amb  el  camí  d’accés  a  Palau  Borrell.  La  gestió  pels  tres  sectors  es 
configura  amb  un  sistema  d’actuació  per  cooperació  i  amb  un  desenvolupament  urbanístic 
mitjançant la realització d’un projecte d’urbanització i un projecte de reparcel∙lació urbanística. 
 
Les  determinacions  pel  desenvolupament  d’aquests  convenis  son  les  que  corresponen  a  les 
fitxes que formen part del POUM de Viladamat 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Projecte d’urbanització 

Actualment el tram de carrer que correspon a aquest projecte d’urbanització complementaria, 
ja compte amb una sèrie de serveis, que son els que deriven cap al nucli urbà de Palau Borrell. 
El tram de carrer està asfaltat, te clavegueram, distribució d’aigua potable, enllumenat públic, 
distribució aèria de xarxa elèctrica i xarxa telefònica també en distribució aèria. 
El vial no esta encintat ni te cap tipus de recorregut peatonal. Les obres complementaries que 
contempla aquest projecte d’urbanització son les que corresponen a: 
 

‐ Sanejament: 
‐ Construcció de nous pous interceptors i formació i connexió d’escomeses des de les 

parcel∙les a la xarxa de clavegueram existent. 
‐ Substitució  del  primer  tram de  clavegueram existent  des  de  l’inici  de  la  xarxa  al 

costat sud, amb una longitud de 84,50 metres amb tub de polietilè d'alta densitat 
de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, 
sèrie SDR 26, segons la norma UNE‐EN 13244‐2, soldat, amb grau de dificultat mitja 
i col∙locat al fons de la rasa. 

‐ La  circulació  de  les  aigües  plujanes,  es  farà  de  forma  superficial,  tal  com  es  en 
l’actualitat, adaptant el rec d’escorrentia al nou encintat del tram de vial urbanitzat. 

‐ El  projecte  contempla  l’adequació  i  arranjament  del  tram  d’escòrrec  afectat  pel 
projecte d’urbanització a fi de fer compatibles la funcionalitat global del curs hídric 
amb  l’accés  de  vehicles  i  persones  des  del  Camí  de  Palau  Borrell  als  habitatges 
projectats a l’altra banda del curs. 
 

‐ Aigua Potable: 
‐ La xarxa actual d’aigua potable principal existent, esta localitzada al costat nord del 

camí que distribueix la connexió fins el nucli de Palau Borrell. Al costat Sud hi ha un 
tram de xarxa en estat precari    que finalitza amb un    tap cec i que dona servei a 
les edificacions existents en aquesta part de carrer.   

‐ La proposta d’aquest projecte es, complementar la xarxa de distribució, construint 
un nou tram de xarxa al costat sud i fent les connexions d’escomesa necessàries per 
donar servei a les parcel∙les resultants de la transformació d’aquest sòl, construcció 
de una boca de rec i la modificació de la boca d’incendi existent. 

 
Xarxa elèctrica:   

‐ La xarxa elèctrica existent es aèria, deriva del costat nord del carrer amb línies de 
mitja i baixa tensió que porten el servei fins el nucli de Palau Borrell, aquest projecte 
d’urbanització  contempla  una  nova  xarxa  de  baixa  tensió  per  donar  servei  a  les 
parcel∙les resultants de la transformació urbanística. 

‐ Del pal existent de baixa tensió, es farà una conversió de xarxa aèria a soterrada 
segons  les  determinacions  de  la Norma  Tècnica  Particular  de  les  línies  aèries  de 
Baixa  Tensió  (NTP –  LABT).    Una  vegada  feta  la  conversió  la  xarxa es  construirà 
soterrada distribuint el servei a les parcel∙les amb escomeses fins a peu de parcel.la. 
Els creuaments de carrer es faran amb la protecció dels conductes  i amb registre 
d’arquetes. 

 
Enllumenat públic: 

‐ Actualment  la  instal∙lació  de  l’enllumenat  públic  es  existent  i  correspon  a  la 
il∙luminació  del  camí  de  Palau  Borrell.  En  el  tram de  vial  que  afectat  per  aquest 
projecte d’urbanització hi ha un total de cinc lluminàries, de les quals tres no queden 
afectades per les noves alineacions del carrer i en dues caldrà una nova col∙locació 
que es correspondrà amb el seu desmuntatge, nova col∙locació i connexió a la xarxa 



 

 

existent.   
 

Telefonia: 
Al  igual  que  la  xarxa  elèctrica  ,  la  xarxa  de  telefonia  deriva  de  la  part  nord  del 
municipi i dona servei al sector de Palau Borrell amb un traçat aeri. La proposta de   
modificació d’aquest projecte d’urbanització, es fer una conversió de xarxa aèria a 
soterrada, canalitzar‐la paral∙lelament al front de les parcel∙les resultants situades 
al costat sud del carrer  i  fer  les escomeses a cada una d’elles. Els creuaments de 
carrer es faran amb la protecció dels conductes i amb registre d’arquetes. 
Vialitat: 

‐ La superfície total de l’àmbit d’actuació, que en l’actualitat ja forma part de la xarxa 
de  vialitat  municipal,  és  de  751,95  m²,  el  sòl  afectat  a  propietats  privades  pel 
desenvolupament de les determinacions dels polígons d’actuació, es de: 

‐  
‐ PA4 (Camí Palau Borrell Oest),   
‐ Superfície de l’àmbit de 3.117,79 m² 
‐ Superfície de sòl de cessió per vialitat 314,40 m² 
‐ Superfície de sòl de cessió per espais lliures 403,12 m² 
‐  
‐ PA5 (Camí Palau Borrell Centre) 
‐ Superfície de l’àmbit de 2.244,20 m² 
‐ Superfície de sòl de cessió per vialitat 458,80 m² 
‐  
‐ PA6 (Camí Palau Borrell Est)   
‐ Superfície de l’àmbit de 5.278,89 m². 
‐ Superfície de sòl de cessió per vialitat 714,71 m² 
‐ Superfície de sòl de cessió per espais lliures 525,33 m² 

 

Les obres d’urbanització responen al contingut tècnic i a les exigències fixades d’una part per 
l’administració  urbanística  actuant,  i  d’altra  per  les  companyies  subministradores  de  serveis 
urbanístics. 
 
El seu contingut s’ajusta a  les determinacions de  la Secció Vuitena, Capítol  I, Títol Quart, del 
Decret  305/2006  del  Reglament  de  la  Llei  d’Urbanisme,  i  a  tot  el  que  disposen  els  articles 
concordants, tant del Reglament com de la pròpia Llei d’urbanisme. 
 
Aquest document que es presenta inclou totes les indicacions i especificacions tècniques que 
s’han requerit per part de l’administració urbanística actuant. 
 

2. Objectiu del projecte 
 

L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar, descriure i pressupostar les obres necessàries per dur 
a terme la urbanització complementaria d’un tram del carrer que correspon al camí de Palau 
Borrell de Viladamat.   
 

3. Estructura bàsica de l’ordenació viària i eixos de traçat 
 

L’estructura  bàsica  de  l’actuació  segueix  les  determinacions  del  planejament  vigents  Pla 
d’Ordenació  Urbanística  Municipal  amb  l’objectiu  de  dotar‐lo  de  sòl  urbà  residencial  que 
permeti promoure la nova creació d’habitatges. 



 

 

 

Es projecta  la modificació d’aquest  tram de vial que  segueixen una orientació est  i oest que 
permeti la mobilitat de vehicles i vianants per tot l’àmbit d’actuació.   
 
Les obres d’urbanització del nou carrer preveuen una secció tipus de 7,50 metres amb la següent 
estructura :   
 
Una calçada de 6 metres d’amplada ( dos carrils de 3,00 metres cadascun) 
Una vorera de 1,50 metres d’amplada al costat sud.     
 

4. Moviment de terres   
 
Inicialment, es preveu realitzar una neteja  i esbrossada del terreny en tot  l’àmbit d’actuació. 
Seguidament  es  realitzarà  el moviment  de  terres  definit  en  la  documentació  gràfica,  on  s’hi 
indiquen les zones de desmunt i terraplè fins a la cota d’esplanada del vial   
 
Cal dir que les terres procedents de l’excavació seran aprofitades per realitzar el terraplenat i 
formar l’esplanada. Les terres sobrants es transportaran a l’abocador corresponent. 
 
Als efectes de definir l’estructura de ferm es projecta una categoria d’esplanada tipus E2 (EV2 
≥120 MPa),. 
 

5. Dimensionat dels ferms 
 
A  la  documentació  gràfica  s’hi  pot  trobar  una  secció  transversal  tipus  on  es  justifica  el 
dimensionat de la capa de ferm dels vials seguint les recomanacions sobre Serveis estructurals 
de ferms en nous sectors urbans de l’ Institut Català del Sòl. La secció estructural del ferm s’ha 
definit a partir d’una tipologia de vialitat secundària en actuacions residencials definida com V4. 
 

6. Sistema de sanejament d’aigües residuals 
 
En el sistema de sanejament es modifica en el primer tram de la xarxa amb una longitud de 84,50 
m., amb la col∙locació de un tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE‐EN 13244‐2, 
soldat, amb grau de dificultat mitja i col∙locat al fons de la rasa i drenatge es existent i no es 
modifica. 
 
Es projecta la construcció de nous pous interceptors i la formació i connexió d’escomeses des 
de les parcel∙les a la xarxa de clavegueram existent. 
 
Les escomeses es faran directament en els pous interceptors amb tub de polietilè d'alta densitat 
de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 
26, segons la norma UNE‐EN 13244‐2, soldat, excepte les parcel∙les del costat sud‐est que es 
farà amb una sola escomesa de diàmetre 315 mm. per el conjunt de quatre parcel∙les. 
   

7. Sistema d’evacuació d’aigües pluvials 
 
La  circulació  de  les  aigües  plujanes,  es  farà  de  forma  superficial,  tal  com  es  en  l’actualitat, 
adaptant el rec d’escorrentia al nou encintat del tram de vial urbanitzat. 
 



 

 

L’escòrrec  natural  afectat  forma  part  del  sistema  de  drenatge  natural  dels  relleus  propers 
corresponents  a  les Muntanyes  de  Siurana,  la Muntanya  i  Puig  Segalar;  el  seu  règim  és  de 
caràcter torrencial (només hi circula aigua durant les pluges immediatament després). Presenta, 
pel tram afectat, una amplada variable en dues parts i un encaixament mitjà d’aproximadament 
1 metre emmarcat per  talussos de pendent  inferior al 30%.  La  seva cobertura vegetal és de 
caràcter  herbaci,  oportunista,  de baixa  densitat  i  amb absència  d’elements  d’interès  natural 
(florístics o faunístics). 
 
L’objectiu  del  present  projecte  i  segons  dels  càlculs  hidrològics  i  hidràulics  que  figuren  com 
annex  a  aquesta  memòria,  és  determinar  una  secció  de  pas  amb  capacitat  suficient  per 
projectar‐la en l’actuació sobre el tram d’escòrrec del camí del Palau Borrell en relació al cabal 
màxim circulant calculat per a un període de retorn de 500 anys. 
 
El maig del 2016 Geoservei realitzà l’estudi de ‘Delimitació de l’espai fluvial i estudi hidràulic del 
sector  PA7  del  Pla  d’Ordenació  urbanística  municipal  de  Viladamat’,  validat  per  l’Agència 
Catalana de l’Aigua, en el qual s’efectuà un estudi hidrològic que inclogué el càlcul dels cabals 
per  a  una  sèrie  de  rieres  i  escòrrecs  a  l’entorn  del  municipi  (Annex  1).  D’entre  els  cursos 
analitzats s’inclou l’escòrrec del camí de Palau Borrell en un punt a escassos 450 metres aigües 
amunt del projecte d’urbanització: 
 
La determinació dels cabals punta (Qp) s’efectuà pels períodes de retorn 10, 100 i 500 anys a 
partir de l’aplicació del mètode racional segons les prescripcions que figuren en el document 
Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 
 

8. Xarxa d’abastament d’aigua potable 
 
La  xarxa  d’abastament  d’aigua  potable  s’ha  projectat  perquè  tingui  capacitat  suficient  per 
subministrar la demanda del sòl residencial que hi ha dins l’àmbit d’actuació. 
 
Es preveu una nova xarxa soterrada al costat sud del carrer, com indica la documentació gràfica, 
estarà formada per una canonades de distribució amb tub de PVC de diàmetre 90 mm, arquetes 
registrables per fer el pas de la xarxa a cada costat de carrer i una arqueta més situada al final 
de la xarxa. Es col∙locarà una boca de rec situada a l’extrem est del carrer, una boca d’incendi 
equipada que modificarà la situació de l’existent, i les escomeses de subministrament per cada 
parcel∙la. 
 

9. Xarxa de subministrament elèctric 
 
El dimensionat i el disseny de la xarxa elèctrica de BT es realitzarà seguint les prescripcions de la 
companyia subministradora. 
 
La xarxa de BT anirà soterrada, a costat sud de carrer, com indica la documentació gràfica. Es 
col∙locaran arquetes registrables en els extrems de la xarxa i per fer el pas de la xarxa d’un costat 
de vial a l’altre. 
 

10. Xarxa d’enllumenat públic 
 
La xarxa d’enllumenat es existent i no es modifica, únicament es ressituen dues lluminàries que 
queden afectades per el nou encintat del carrer.com queda indicat en la documentació gràfica. 
La col∙locació dels punts de llum, es traslladarà forà de la calçada del vial aquesta instal∙lació es 



 

 

realitzarà en funció de les garanties de servei requerides i el dimensionat de la línia elèctrica de 
subministrament, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 

11. Xarxa de telefonia 
 
La xarxa de telefonia anirà soterrada al cada costat sud del carrer, com indica la documentació 
gràfica. 
 

La nova xarxa anirà connectada a la xarxa pública existent. 
 
Estarà formada per una conducció de diàmetre 80 mm de PVC corrugat que ens protegirà el 
cablejat, arquetes tipus H, que aniran col∙locades a l’extrem de la xarxa i quan sigui necessari fer 
el pas de la xarxa d’un costat de carrer a l’altre, i arquetes tipus M, que ens donaran subministra 
a les diferents parcel∙les. 
 

12. Descripció de les obres 
 

  Enderrocs i moviment de terres 
 
Les  obres  s’iniciaran  amb  l’arrencada  amb  l’esbrossada  de  l’esplanada  de  la  urbanització. 
Posteriorment serà necessari excavar el nivell superficial i sanejar fins una profunditat mitjana 
de 60cm per retirar la primera capa de terra vegetal. Aquest volum de material serà transportat 
a l’abocador corresponent. 
 
Les  obres  de moviment  de  terres  necessàries  per  assolir  les  condicions  de  traçat  en  planta 
requerides i les característiques desitjades de l’esplanada sobre la que es construirà el ferm dels 
vials es defineixen en els plànols de perfils longitudinals i transversals ( plànol números 7 i 8 ) i 
en plànol de seccions transversals ( plànol número 9).   
 
Les  característiques  del  material  del  subsòl  dels  terrenys  del  sector    permetran  la  seva 
utilització com a sòls tolerables per la formació del fonament de l’esplanada. Caldrà formar els 
terraplens estenen el material en tongades de 25 cm de gruix màxim, humitejats i compactats 
mecànicament fins assolir la densitat corresponent a un 98% de l’assaig Proctor Modificat. 
 
Aquesta consideració restarà subjecte a l’ampliació de l’estudi de caracterització del terreny que 
s’efectuarà a l’inici de les obres i que podrà modificar el dimensionament de l’esplanada seguint 
les prescripcions de la Direcció Facultativa. 
 

  Xarxa de sanejament d’aigües residuals 
 

Els nous pous de registre amb les parets inferiors de maó calat de 15 cm de guix, arrebossades i 
lliscades interiorment, peces anulars prefabricades de formigó d’1 metre de diàmetre sobre una 
solera de formigó en massa HM‐15 de 20 cm de gruix 
 
El plànol número 11 defineix el traçat en planta i alçat de la xarxa de recollida; el plànol número 
12 els detalls constructius. 
 
Un cop finalitzades les obres de construcció de la xarxa s’efectuarà una inspecció. 
 



 

 

Xarxa d’aigua potable 
 

La  xarxa  d’abastament  es  realitzarà  seguint  les  indicacions  bàsiques  de  la  companyia 
subministradora i la direcció facultativa. 
 
El subministrament s’efectuarà des d’un punt de connexió a la xarxa existent.    Les canonades 
seran de PVC estructurat de DN. 110 mm i    PN 10 des d’ on derivaran els diferents ramals que 
donaran serveis a cadascuna de les parcel∙les i boques d’incendi equipades. 
 
  La xarxa de distribució es soterrarà a una fondària mínima de 90 cm recoberta amb una capa 
de 20 cm de sorra fina.   
 
S’instal∙larà un hidrant del tipus H‐100 de manera que es pugui garantir una cobertura total de 
tot el vial en un radi de 100 metres des de cada hidrant.   
 
Tots els materials seran els homologats per l’empresa subministradora. 
 
El plànol número 13 defineix el traçat en planta de la xarxa d’aigua potable; el plànol número 14 
els detalls constructius. 
 

Xarxa de subministrament elèctric 

 
Es preveu una xarxa de BT soterrada al costat sud del vial per satisfer la demanda prevista. 
El plànol nº 15 es grafia la xarxa de distribució de baixa tensió de l’àmbit d’actuació i els detalls 
constructius en el plànol nº16. 
 

Xarxa d’enllumenat públic 

 
Per  la  il∙luminació  de  carrer  es mantenen  les  lluminàries  tipus  columna  de  4,50 m  d’alçada 
col∙locades a una equidistància promig de 40 m.   
 
El plànol número 17 defineix el traçat en planta de la xarxa d’enllumenat; el plànol número 15 
els detalls constructius. 
 

Xarxa de telecomunicacions 

 
El projecte inclou les partides d’obra necessàries pel soterrament de la infraestructura d’obra 
civil que ha de suportar la xarxa bàsica de telefonia i telecomunicacions del sector. 
 
Aquesta infraestructura estarà formada per racs de 2 conductes de PVC corrugat de DN 80 mm   
protegides  per  un  dau  de  formigó  HM‐20  de  dimensions  variables  segons  el  número  de 
conductes, d’acord amb els plànols de detalls de telefonia (plànol número 20 i 21), col∙locats a 
una fondària d’ 1,40 m sota les voreres dels vials de la urbanització. 
 
Als canvis de direcció i als creuaments dels vials s’hi col∙locaran arquetes de tipus H segons es 
detalla en el plànol nº 18. 
 



 

 

Pavimentació 

Els sectors on s’amplia el vial existent, es construirà el paviment sobre una esplanada tipus E‐2 i 
estarà formada per una base subbase de tot‐u artificial d’un gruix de 15 cm de gruix compactada 
fins el 98 % del PM, reg d’imprimació    C60BF5 IMP, una capa de mescla bituminosa en calent 
AC22 BASE 50/70 G, un reg d’adherència C60B4 ADH i per finalitzar sobre tota la superfície de la 
calçada s’estendrà una capa de rodadura de mescla bituminosa en calent de 5 cm AC16 SURF 
B50/70 S. 
 
Les voreres es formaran amb una capa mínima de 30 cm de subbase artificial sota una capa de 
formigó de 20 cm de gruix. El paviment serà de panot de color gris amb peces de 25x25x4 cm 
L’encintat es construirà amb vorades de peces de  formigó prefabricat, col∙locades sobre una 
base de formigó. 
 
Pels accessos a les parcel∙les de vianants es formaran guals de formigó des del límit de calçada 
fins el límit de la propietat. 
 

 
13. Pla d’execució de l’obra 

 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS D'OBRA  MES 1  MES 2  MES 3  MES 4 

  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 

OBRES URBANITZACIÓ                                 

Treballs previs i enderrocs                                 

Moviment de terres                                 

Ferms i paviments                                 

Xarxa sanejament                                 

Xarxa aigua potable                                 

Xarxa elèctrica                                 

Xarxa enllumenat                                 

Xarxa telecomunicacions                                 

Senyalització                                 

Gestió de residus                                 

SEGURETAT I SALUT                                 

CONTROL DE QUALITAT                                 

                                 

Treballadors/mes  2  4  4  4 

Càrrega econòmica mensual  15.378,10  25.549,10  28.877,10  28.578,07 

Càrrega econòmica acumulat  15.378,10  40.927,20  69.804,30  98.382,37 

 
 

14. Pressupost del projecte 
 

El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels 
materials  i  de  la maquinària,  per  poder  formar  els  preus  de  les  diverses  unitats  d’obra.  Els 
esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les despeses d’assajos.   
 
Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat el 
pressupost de les obres, el qual s’inclou com a document d’aquest projecte, i del qual s’obté el 
següent resum: 
 



 

 

Pressupost general d’execució material  :      98.382,37 €    (NORANTA VUIT MIL TRES CENTS 

VUITANTA DOS MIL EUROS AMB TRENTA SET CÈNTIMS). 

 

Pressupost general d’execució per contracte (amb IVA) :    141.660,77€    (CENT QUARANTA‐

UN MIL SIS CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA SET CÈNTIMS). 

 

15. Pla d’obra, termini d’execució i termini de garantia 
 
Amb  els  volums  d’obra  mesurats  i  els  rendiments  habituals,  tenint  en  compte  les 
característiques de les obres projectades, es proposa que el termini de construcció de totes    les 
obres incloses en aquest projecte sigui de 4 mesos. 
 
El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció. Aquest 
període  es  considera  suficient  per  a  poder  observar  el  comportament  de  les  obres  i  poder 
corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 
 

16. Revisió de preus 
 
La fórmula de revisió de preus    que es proposa és la Fórmula nº 9 de la relació de fórmules‐
tipus  contingudes  en  l’apèndix  de  la  Llei  de  Contractes  d’Obres  de  l’Estat  i  Organismes 
Autònoms; 
 

0,15
oS
tS

0,16
oC
tC

0,20
oE
tE

0,16
oH
tH

0,33tK 
 

Kt = Coeficient teòric de revisió en el    moment d’execució. 
Ho = Índex de cost de la mà d’obra en la data de la licitació. 
Ht = Índex de cost de la mà d’obra en el moment d’execució. 
Eo = Índex de cost de l’energia en la data de la licitació. 
Et = Índex de cost de l’energia en el moment d’execució. 
Co = Índex de cost del ciment    en la data de la licitació. 
Ct = Índex de cost del ciment    en el moment d’execució. 
So= Índex de cost dels materials siderúrgics en la data de la licitació. 
St = Índex de cost dels materials siderúrgics en el moment d’execució. 
 
Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen aquest 
projecte, es considera que es verifiquen els objectius de la seva redacció i es sotmet a l’aprovació 
dels organismes competents.   
 
Viladamat, gener de 2018 
L’arquitecte,              El promotor 
 
 
 
 
 
 
 
Enric Bayona Prats            Ajuntament de Viladamat 
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1. Introducció. Àmbit d’anàlisi 

L’actuació es situa al sud-oest del nucli poblacional de Viladamat (Alt Empordà), al tram final (uns 175 metres) del Camí 

de Palau Borrell, abans de la seva confluència amb la carretera de Figueres (C31-A). S’emmarca en el projecte 

d’urbanització dels polígons d’actuació en sòl urbà PA4, PA5 i PA6 definits al POUM de Viladamat. El projecte contempla 

l’adequació i arranjament del tram d’escòrrec afectat pel projecte d’urbanització a fi de fer compatibles la funcionalitat 

global del curs hídric amb l’accés de vehicles i persones des del Camí de Palau Borrell als habitatges projectats a l’altra 

banda del curs. Les característiques de les obres projectades es poden consultar al projecte d’urbanització del qual en 

forma part el present annex. 

 

Figura 01. Àmbit del projecte d’urbanització. Font: Adaptat del POUM de Viladamat, 2016. 

L’escòrrec natural afectat forma part del sistema de drenatge natural dels relleus propers corresponents a les Muntanyes 

de Siurana, la Muntanya i Puig Segalar; el seu règim és de caràcter torrencial (només hi circula aigua durant les pluges 

o immediatament després). Presenta, pel tram afectat, una amplada variable en dues parts i un encaixament mitjà 

d’aproximadament 1 metre emmarcat per talussos de pendent inferior al 30%. La seva cobertura vegetal és de caràcter 

herbaci, oportunista, de baixa densitat i amb absència d’elements d’interès natural (florístics o faunístics). 

 

Figura 02. Vista W-E del tram d’escòrrec afectat. Font: Geoservei, 2017. 
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2. Objectiu 

L’objectiu de la present anàlisi tècnica és determinar una secció de pas amb capacitat suficient per projectar-la en 

l’actuació sobre el tram d’escòrrec del camí del Palau Borrell en relació al cabal màxim circulant calculat per a un 

període de retorn de 500 anys. 

3. Càlculs hidrològics i simulació hidràulica 

El maig del 2016 Geoservei realitzà l’estudi de ‘Delimitació de l’espai fluvial i estudi hidràulic del sector PA7 del 

Pla d’Ordenació urbanística municipal de Viladamat’, validat per l’Agència Catalana de l’Aigua, en el qual s’efectuà 

un estudi hidrològic que inclogué el càlcul dels cabals per a una sèrie de rieres i escòrrecs a l’entorn del municipi (Annex 

1). D’entre els cursos analitzats s’inclou l’escòrrec del camí de Palau Borrell en un punt a escassos 450 metres aigües 

amunt del projecte d’urbanització: 

 

Figura 03. Punt de càlcul (1) dels cabals punta per a diversos períodes de retorn. Font: Geoservei, 2016. 

La determinació dels cabals punta (Qp) s’efectuà pels períodes de retorn 10, 100 i 500 anys a partir de l’aplicació del 

mètode racional segons les prescripcions que figuren en el document Recomanacions tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local, de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

Les característiques morfomètriques bàsiques del curs del camí de Palau Borrell, són els següents: 

 

Superfície de conca (km2) Longitud del curs principal (km) Pendent mitjà del curs principal (m/m) 

0,21 0,87 0,02 

Els cabals màxims obtinguts per cada període de retorn (Tx) són els següents: 

 

Qp – T10 (m3/s) Qp – T100 (m3/s) Qp – T500 (m3/s) 

1,37 3,76 12,10 

Els resultats obtinguts es corresponen amb els punts d’entrada del model numèric de simulació hidràulica 2D operat 

en GUAD2D a fi de simular el trànsit del flux d’aigua corresponent al cabal punta per cada període de retorn considerat. 

3.1 Cabal de disseny 

L’àmbit del model (parcialment representat en color taronja, en la figura 03) inclou el tram de projecte d’urbanització a 

analitzar. En base als resultats de la simulació realitzada per un període de retorn de 500 anys s’ha pogut avaluar el 

cabal de disseny esperat al tram de projecte i contrastar-lo amb la capacitat de desguàs a projectar en el projecte 

d’urbanització. 
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Figura 04. Resultats de la simulació numèrica en GUAD2D per cabals d’entrada corresponents a T500. Font: Geoservei, 2016. 

L’avaluació del cabal punta de trànsit s’ha determinat a partir d’una secció traçada a pocs metres de l’entrada de 

l’escòrrec a l’àmbit del projecte (secció A-A’ de la figura 04) i consultant el resultats de la simulació hidràulica. Es pot 

observar com dels 12 m3/s que es configuren a l’entrada de l’escòrrec aigües amunt menys de 5 m3/s transiten per 

l’àmbit del projecte d’urbanització en haver-se laminat la resta per la plana que s’estén al sud, entre el Camí de Palau 

Borrell i el Camí del Mig.  

En conseqüència, la morfologia projectada per l’escòrrec del camí de palau-Borrell haurà tenir una capacitat de desguàs 

d’almenys 5m3/s que és el cabal de disseny o cabal màxim esperat en aquest tram de curs. 

3.2 Capacitat de desguàs 

El càlcul de la capacitat de desguàs de l’escòrrec projectat s’ha efectuat amb l’assistència del software HCanales v3.0 

que permet computar el cabal admès per una secció definida a partir de la seva geometria, rugositat i pendent: 

La secció tipus triada després de diverses alternatives és la següent: 

 

Figura 05. Secció tipus de l’escòrrec, calçada i vorera adjacents projectats. Font: Projecte d’urbanització PA4, PA5i PA6, 2016. 
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Les característiques principals són les següents: 

Figura 06. Característiques tipus de l’escòrrec projectat. Font: Geoservei, 2017. 

Els resultats obtinguts per a una secció tipus del canal projectat són els següents: 

Dades de partida 

Tirant (y) 0,5 m 

Ample de solera (b) 1 m 

Talús (z) 6 

Coeficient de rugositat (n) 0,025 

Pendent (S) 0,022 m/m 

Figura 07. Dades de partida i resultats del càlcul de paràmetres hidràulics de l’escòrrec. Font: Adaptat, HCanales v3.0, 2017. 

4. Conclusions

Les conclusions un cop efectuades les consideracions i els càlculs pertinents són les següents: 

- S’ha procedit al càlcul, per a una secció d’entrada al tram d’escòrrec ideat en el projecte d’urbanització dels 
polígons d’actuació PA4, PA5 i PA6 del POUM de Viladamat, del cabal de disseny, és a dir, el cabal màxim 
esperat per a un període de retorn de 500 anys que transitaria per l’escòrrec projectat.

- El càlcul, hidrològic i hidràulic, s’ha efectuat en base a les dades d’un model de simulació hidràulica GUAD2D 
corresponent al projecte DELIMITACIÓ DE L’ESPAI FLUVIAL I ESTUDI HIDRÀULIC DE L’ÀMBIT DEL 
SECTOR PA7 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILADAMAT, Geoservei, 2016, 
informat favorablement per l’Agència Catalana de l’Aigua, que abasta l’àmbit on s’ubica el projecte 
d’urbanització i tracta específicament l’escòrrec del Camí de Palau Borrell objecte d’anàlisi.

- El resultat obtingut pel cabal de disseny ha estat Qp(T500) ≤ 5,0 m3/s.

- En base a les característiques del tram d’escòrrec projectat (descrites al projecte d’urbanització), i a partir 
d’una secció tipus representativa del mateix, s’ha procedit al càlcul dels principals paràmetres hidràulics del 
curs, d’entre ells, el cabal màxim admissible o capacitat de desguàs.

- El resultat obtingut pel cabal màxim admissible o capacitat de desguàs de l’escòrrec és Qmàx = 5,1072 m3/s. 

Resultats 

Cabal (Q) 5,1072 m3/s Velocitat (v) 2,5536 m/s 

Àrea hidràulica (A) 2,0 m2 Perímetre (p) 7,0828 m 

Radi hidràulic (R) 0,2824 m Mirall d’aigua (T) 7,000 m 

Nombre de Froude (F) 1,5253 Energia específica (E) 0m8324 m-Kg/Kg 

Tipus de flux Subcrític 
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- La comparativa del cabal de disseny i la capacitat de desguàs de l’escòrrec projectat informa de què

Qp(T500) de disseny ≤ 5,0 m3/s << Qmàx desguàs = 5,1072 m3/s 

- Es conclou, finalment, que la capacitat de desguàs de l’escòrrec projectat és suficient per assumir el flux

d’aigua esperat per una avinguda amb període de retorn de 500 anys.

Girona, gener del 2018 

Joan Solà i Subiranas 

Geòleg UAB 

Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental (UPC) 

Juan Manuel López López 

Ambientòleg UdG 

Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica (UAB) 
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Annex 1. Àmbit del model de simulació hidràulica GUAD2D corresponent al projecte DELIMITACIÓ DE 

L’ESPAI FLUVIAL I ESTUDI HIDRÀULIC DE L’ÀMBIT DEL SECTOR PA7 DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILADAMAT, Geoservei, 2016 
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ANNEX: JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT 
 
En el següent annex es contempla la justificació  de  la  normativa  existent  i  vigent  en  el  decurs  de  la  
redacció, obligatòria o no, que pugui ser  d’aplicació  a l’estudi del projecte.  El següent projecte s’ajusta a un  
seguit  de  normatives  tècniques  d’urbanització  delimitada  en  els  següents apartats: 
ENGINYERIA  CIVIL 
 
GENERAL 

•Real  Decreto  Legislativo  3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de       
la Ley de Contratos del  Sector Público (BOE  del  16 de noviembre  de  2011).  Corrección de errores 
BOE del 3 de febrero de 2012. 

• Llei  3/2007,  de 4  de juliol,  de l’obra pública. 
• Ley  25/1988,  de  29  de  julio, de  Carreteras (BOE  del  30/7/1988,  rectificaciones  BOE  del 

12/11/1988). La Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31/12/2001) modifica los apartados 1 y         
2 del artículo 8 y el apartado 4 del artículo 10. El Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio (BOE 
del 23/6/2001) modifica el artículo 29. El artículo 74 de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre (BOE del 
30/12/2000) modifica los artículos 31.3 y 34. El artículo 10 del Real Decreto-ley 15/1999,  de 1  de  
octubre  (BOE  del  2/10/1999) modifica el  segundo  párrafo del  artículo 19.4. La disposición 
adicional  49, el artículo 121.1 y artículo 121.2 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE del 
31/12/1997)  modifica el artículo 5, añade un párrafo al artículo 11.1 y modifica el párrafo 4 del 
artículo 21.4, respectivamente.  La  disposición  adicional  22.2  y  la  disposición  addicional  22.1  de  
la  Ley  13/1996, de 30 de diciembre (BOE del 31/12/1996) modifica el artículo 19.4 y  añade  el  
articulo  21.4, respectivamente.  La  disposición  adicional  novena.1  de  la  Ley  42/1994,  de  30  de  
diciembre  (BOE del  31/12/1994)  modifica  el  artículo 34. 

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras (BOE  del 23).  Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de  19  de iciembre,  (BOE  del  
10 de enero de 1998), por el  Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE  del 29 e abril  de 1999) y    
por el  Real  Decreto  114/2001,  de  9  de  febrero  (BOE  del  21  de  febrero  de  2001).  La  Orden 
Ministerial de 16  de  diciembre  de  1997  del  Ministerio  de  Fomento  desarrolla  algunos  de  sus 
artículos. 

• Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
Carreteres. 

• Ley  21/2013 de  9  de diciembre,  de  evaluación ambiental.  (BOE  del 11/12/2013) 
• Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Costas  (BOE  11/10/2014). 
• Nota de Servicio 7/2014 de 18 de noviembre de 2014. Base de precios de referencia de la Dirección  

General  de  Carreteras. 
• Nota de Servicio 8/2014 de 3 de diciembre de 2014. Recomendaciones  para  la  redacción  de  

los  proyectos  de  trazado  de carreteras. 
• Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones  para  la  redacción  de  

los  proyectos  de  construcción  de carreteras. 
 
PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  GENERALS 

• OM 6/02/1976, “PG-3/75, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de  carreteras”  
(BOE  7/07/1976). 

• ORDEN de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes  hidráulicos  y  ligantes  hidrocarbonados.   (BOE  22/01/2000). 

• ORDEN  FOM/475/2002, de  13  febrero,  por  la  que  se  actualizan  determinados  artículos  del  
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  para Obras  de Carreteras y  Puentes  relativos a 
Hormigones      y  Aceros.  (BOE 6/03/2002). 

• ORDEN  FOM /1382/2002,  de  16  mayo,  por  la  que  se  actualizan  determinados  artículos  del  
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción 
de  explanaciones,  drenajes  y  cimentaciones.  (BOE  11/06/02). 
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• ORDEN FOM/891/2004, de 1 marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a firmes y 
pavimentos.  (BOE  6/04/04). 

• Orden FOM /2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y  pavimentos,  y a  señalización,  balizamiento y  sistemas de 
contención  de  vehículos. 

• OC 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que  deben cumplir  los ligantes y  mezclas bituminosas  
que  incorporen  caucho  procedente  de neumáticos  fuera  de  uso  (NFU). 

• OC 24/2008 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  para  Obras  de  carreteras  y 
puentes (PG-3). Artículos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543- 
Mezclas  bituminosas  para  capas  de  rodadura.  Mezclas  drenantes  y  discontinuas. 

• OC 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho 
procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in       
situ   y  almacenamiento  en obra. 

• OC  29/2011  Sobre  ligantes  bituminosos  y  microaglomerados  en frío. 
• OC  8/2001, de 27 de diciembre, “PG-4, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras      

de Conservación de Carreteras”, de Reciclado de  firmes  (publicada  una  2ª  edición  revisada  y 
corregida  en  diciembre  de 2003). 

 
TRAÇAT 

• Orden, de 27 de diciembre de 1999,  del Ministerio de  Fomento, por la  que se  aprueba la Norma  
3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras  (BOE del  2 de febrero  de  2000). Modificada  por 
Orden de 13 de septiembre de 2001 del Ministro de Fomento (BOE del 26 de septiembre de 2001). 

 
• DRENATGE 
• Orden Ministerial, de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje 

superficial  (BOE del  23 mayo de  1990). 
• Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y 

construcción  del  drenaje  subterráneo  en  obras  de carretera. 
• Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 1999. Contiene  

programa  informático  y  mapa  a  escala 1:800.000. 
• Cálculo hidromete OC 8/2001orológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales,   

Dirección  General de Carreteras,  mayo de   1987. 
 
GEOLOGIA  I  GEOTÈCNIA 

• Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, agosto de  
2006. Esta publicación anula a las anteriores Recomendaciones para el diseño y construcción de  
muros de escollera en obras de carreteras de 1998 y al  capítulo 5  de  la  publicación Tipología  de 
muros  de carretera. 

• Guía para el proyecto y  la ejecución de micropilotes en obras de carretera.  Dirección  General    
de  Carreteras,  octubre  de 2005. 

• Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. Dirección 
General de  Carreteras,  2ª  edición revisada  -  junio  de 2003. 

• Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de Carreteras, 3ª edición 
revisada  -  diciembre  de 2009. 

• Tipología de muros de carretera. Dirección General de Carreteras, 2º  edición revisada – julio de  
2002. 

• Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas dinámicas. Dirección General de 
Carreteras  1996. 

• Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección General de 
Carreteras,  enero  de 1989. 

 
PONTS  I  ESTRUCTURES 

• Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
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cementos (RC-08) (BOE del 19 de junio de 2008). Corrección de errores BOE del 11 de septiembre  
de  2008. 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE del 24 de 
diciembre  de 2008. 

• Resolució TES/342/2014, de 29-01-2014, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a 
l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigó amb material 
reciclat   (DOGC 25/02/2014). 

• Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero Estructural  
(EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2012. 

• Guía para la concepción de puentes integrales en carreteras. Dirección General de Carreteras, 
septiembre  de  2000. 

• Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General de Carreteras,   
mayo  de 2000. 

• Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la Norma de construcción 
sismorresistente: puentes (NCSP-07) (BOE del 2 de junio de 2007). 

• Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) (BOE del 11 de octubre de 2002). 

• Orden FOM /2842/2011, de 29 de septiembre,  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  sobre  las 
acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11) (BOE de 21 de octubre de 
2011). 

• Orden Circular 11/2002, de 27 de noviembre, sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y 
construcción  de  puentes  con  elementos  prefabricados  de  hormigón  estructural. 

• Manual de aplicación de las Recomendaciones RPM - RPX / 95. Dirección General de Carreteras,  
septiembre  2000. 

• Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras (RPX-95). Dirección 
General  de  Carreteras, 1996. 

• Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 
carreteras.  Dirección  General  de  Carreteras, 1999. 

• Orden FOM /3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instruccions  complementarias  
para la utilización de elementos auxiliares de  obra en  la  construcción  de  puentes de  carretera. 
(BOE del  27 de  diciembre de  2007). 

• Nota de servicio 3/2007, de 14 de marzo de 2007, sobre instrucciones para la utilización de 
cimbras  autolanzables  (móviles)  en  la  construcción  de  puentes  de carretera. 

• Nota  de  servicio  4/2001, de 27 de Abril de 2001, sobre  pintura  de  barandas,  pretiles  
metálicos  y barandillas a utilizar en la red de carreteras del Estado gestionada por la Dirección 
General de Carreteras. 

• Nota de Servicio de la Subdirección General de  Construcción,  de  28 de julio  de  1992, sobre  
losas de  transición  en  obras  de paso. 

• Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera, Dirección General de 
Carreteras,  1995. 

• Nota de servicio, de 9 de marzo de 2007, sobre la realización  de  inspecciones  de  nivel  básico  
en obras de fábrica (muros  y  obras  de  contención,  obras  de  paso  y  túneles)  de  la  Red  de 
Carreteras  del  Estado. 

• Nota de servicio sobre actuaciones y operaciones en  obras de  paso  dentro de  los  contratos  
de  conservación.  (Enero 1995). 

• Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red de Carreteras 
del Estado. Dirección General de Carreteras, abril de 2012. 

• Guía de inspecciones básicas de obras de paso. Dirección General  de Carreteras, diciembre de  
2009. 

• Guía para la realización del inventario de obras de paso. Dirección General de Carreteras, 
diciembre  de 2009. 

 
TÚNELS 

• Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado. (BOE 27 de mayo; corrección de errores BOE 31 de julio). 
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Orden  Circular  27/2008  sobre  metodología  de  inspección  de túneles. 
• Resolución 30 de mayo de  2012,  del  Secretario  de  Estado  de  Infraestructuras,  Transporte  y 

Vivienda, por la que se aprueba la metodología de análisis de riesgo en túneles de la Red de 
Carreteras  del  Estado. 

• Instrucciones, de 12 de junio de 2012, sobre medidas a adoptar por las Demarcaciones de 
Carreteras para reducir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de alumbrado. 

• Instrucciones Complementarias, de 19 de mayo de 2011, sobre actuaciones a realitzar por las 
Demarcaciones de Carreteras para reducir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de 
alumbrado  público. 

• Nota de Servicio 3/2010, de 16 de junio, sobre actuacciones a realizar por las Demarcaciones de 
Carreteras para reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado. 

• Nota  de Servicio 2/2006, de 23 de junio, sobre instrucciones complementarias para la utilización      
de elementos auxiliares de obra en la construcción de túneles. 

• Nota de Servicio 3/2006, de 18 de julio, relativa a la adaptación al Real Decreto 635/2006, sobre 
requisitos mínimos de seguridad en túneles de carreteras del Estado. 

• Orden Circular 33/2013 sobre manual de explotación de los túneles de la Red de Carreteras del 
Estado. 

 
FERMS I PAVIMENTS 

• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre,  por  la  que se aprueba la Norma  6.1-IC  “Secciones  
de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 

• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre,  por  la  que  se  aprueba  la Norma  6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, 
corrección de  erratas BOE  del 25  de mayo de   2004). 

• Guía para la actualización del inventario de firmes de la Red de Carreteras del Estado 
Dirección  General  de  Carreteras,  septiembre  2011. 

• Guía para el replanteo de las obras de conservación de firmes Dirección General de Carreteras  -  
Subdirección  de  Conservación  y  Explotación,  junio 1998. 

• Orden  Circular  20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras    
que  incluyan  firmes  y pavimentos. 

 
EQUIPAMENT VIAL 
 
Senyalització  vertical 

• Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre  señalización  de  carreteras,  aeropuertos, 
estaciones  ferroviarias,  de autobuses  y marítimas y servicios públicos  de   interés  general  en  el 
ámbito de las Comunidades Autónomas con otra lengua oficial distinta del  castellano (BOE  del 27     
de  febrero  de 1982). 

• Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto,  sobre  señalización  de  carreteras,  aeropuertos, 
estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el ámbito 
territorial de las Comunidades Autónomas (BOE del 9 de octubre de 1981). 

• Orden, de 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley         
de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y  protección de pasos a  
nivel (BOE del 9  de  agosto  de  2001).  Regula  la  señalización  de  pasos  a  nivel.  Modificada  por 
Orden,  de  19 de  octubre de 2001  (BOE  del  30  de octubre de 2001). 

• Orden FOM /534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical  
de  la  Instrucción  de  Carreteras.(BOE 5/04/2014). 

• Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el 
Manual de Señalización Variable (BOE  del  13  de junio  de 2009).  Corrección de  errores BOE  
del 23  de junio  de 2009. 

• Nota  de  Servicio 1.  Señalización  del  Camino  de Santiago. 
• Manual del sistema de señalización turística homologada de la Red de Carreteras del Estado.  

Enero  de  2000. (SISTHO) 
• Catálogo  de  nombres  primarios  y  secundarios.  Junio  de 1998. 
• Señales verticales de  circulación.  Tomo  I.  Características  de  las  señales. Dirección  General 

de  Carreteras,  marzo  de 1992. 
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• Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección 
General  de  Carreteras,  junio  de 1992. 

 
Senyalització  horitzontal 

• Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-  IC  sobre  marcas  viales,  
(BOE  del  4 de  agosto y 29 de  septiembre de  1987). 

• Nota  de  Servicio 2/2007, de  15 de febrero,  sobre los criterios de  aplicación y de mantenimiento 
de   las  características  de  la  señalización horizontal. 

• Nota Técnica sobre los  criterios para la redacción de  los proyectos de marcas viales, de 30     
de  junio  de 1998. 

• Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección General de 
Carreteras,  diciembre  2012. 

 
Senyalització  d’obres 

• Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de 
septiembre  de  1987). 

• Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta  
en  servicio  de  las  obras.  –Remate de obras–. 

• Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de obras. 
• Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de obras a  

utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Dirección General de Carreteras. 
• Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de obras. 
• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997.  Como 

aplicación  de  la Norma 8.3-IC  sobre  Señalización  de  Obras. 
• Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma  8.3-

IC  sobre  Señalización  de Obras. 
 
Elements d’abalisament 

• Orden  Circular  309/90 C  y  E,  de 15 de enero,  sobre hitos de arista. 
 
Sistemes  de  contenció  de vehicles 

• Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre de 2009, sobre criterios de aplicación de barreras de 
seguridad  metálicas. 

• Orden  Circular  23/2008, de 30 de julio de 2008, sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos      
en  carretera. 

• Orden Circular 18bis/2008, de 30 de julio de 2008, sobre criterios de empleo de sistemas para 
protección  de  motociclistas. 

• Orden Circular 18/2004, de 29 de diciembre de 2004, sobre criterios de empleo de sistemas para 
protección  de  motociclistas. 

• Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de 
contención  de  vehículos. 

• Nota  Interior, de 12 de septiembre de  2008, sobre aplicación de las órdenes circulares18bis/2008        
y 23/2008 a obras pertenecientes a la Subdirección General de Construcción. 

• Nota Interior, de 29 de abril de 2008, sobre colocación de pretiles en estructuras. 
 
URBANITZACIÓ  
GENERAL 

• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
de  suelo  (BOE 26/06/2008). 

• Llei  3/2012 Modificació del  Text  refós de  la Llei  d’urbanisme   (DOGC  29/2/2012). 
• Decret  Legislatiu  1/2010 Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme  (DOGC 5/8/2010). 
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística   (DOGC  15/05/2014) 
• Llei  3/2009 de  regularització  i  millora  d’urbanitzacions  amb  dèficits  urbanístics (DOGC 

19/03/2009) 
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• Decret  305/2006,  de  18 de juliol,  pel  qual  s’aprova el Reglament  d’urbanisme  (DOGC  
24/7/2006). 

• Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los 
bomberos  (BOE  28/03/2006). 

• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos 
industriales,  RSCIEI.  Anexo  II  (BOE 17/12/2004). 

• Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  
sense  continuïtat  immediata amb la  trama  urbana. 

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat  immediata amb la  trama  urbana  (DOGC  núm.  4407  de 16/06/2005). 

• Decret  135/1995 de desplegament de la Llei  20/1991, de promoció de l’accessibilitat i  de supressió    
de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2:  Disposicions  sobre 
barreres  arquitectòniques  urbanístiques  –BAU-)  (DOGC  núm.  2043  de  28/04/1995). 

• Real Decreto 505/2007, de 20 de  abril,  por  el  que  se  aprueban  las  condiciones  básicas  de 
accesibilidad  y no  discriminación  de  las personas con discapacidad  para el acceso  y utilización de  
los  espacios  públicos  urbanizados  y  edificaciones.  (BOE 11/05/2007). 

• Llei  9/2003,  de  mobilitat  (DOGC 27/6/2003). 
• Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.  

(Correcció d'errada  en  el  DOGC  núm. 4750,  pàg. 45207,  de  30.10.2006). 
• Llei  6/2009, del  28 d'abril,  d'avaluació ambiental  de  plans  i  programes. 
• Ley  21/2013 de  9  de  diciembre, de  evaluación  ambiental.  (BOE  del 11/12/2013). 
• Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC núm  6742 de 4/11/2014) 

 
VIALITAT 

• Orden FOM /3460/2003, de 28 de noviembre,  por  la que  se aprueba la norma  6.1-IC:  “Secciones 
de  firme”, de  la  instrucción  de  Carreteras  (BOE 12/12/2003). 

• Orden FOM /3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación  
de  firmes”, de  la  Instrucción  de  carreteras  (BOE 12/12/2003). 

• Orden  27/12/1999,  Norma  3.1-IC.  "Trazado,  de  la  Instrucción  de  carreteras” (BOE2/02/2000). 
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 

superficial”(BOE   23/05/1990). 
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras”  

(BOE    2/07/1976  i  7/07/1976 respectivamente). 
• ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por  la  que se  actualizan  determinados artículos  del  Pliego  

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes   relativos a 
Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format  
HTML  del BOE. 

• OM 6/02/1976, “PG-3/75, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  para  obras  de  carreteras” 
(BOE  7/07/1976). 

• ORDEN de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes  hidráulicos  y  ligantes  hidrocarbonados.   (BOE  22/01/2000). 

• ORDEN de 28  de  diciembre  de  1999 por la  que se  actualizan  determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para  obras  de  carreteras  y  puentes  en  lo  relativo  a 
señalización,   balizamiento  y  sistemas  de  contención  de  vehículos.  (BOE 28/01/2000). 

• ORDEN  FOM/475/2002, de  13  febrero,  por  la  que  se  actualizan  determinados  artículos  del  
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  para Obras  de Carreteras y  Puentes  relativos a 
Hormigones y  Aceros.  (BOE 6/03/2002). 

• ORDEN  FOM /1382/2002,  de  16  mayo,  por  la  que  se  actualizan  determinados  artículos  del  
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción 
de explanaciones,  drenajes  y  cimentaciones. (BOE  11/06/02). 

• ORDEN FOM/891/2004, de 1 marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a firmes y 
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pavimentos.  (BOE  6/04/04). 
• OC 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que  deben cumplir  los ligantes y  mezclas bituminosas  

que  incorporen  caucho  procedente  de neumáticos  fuera  de  uso  (NFU). 
• OC 24/2008 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  para  Obras  de  carreteras  y 

puentes (PG-3). Artículos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543- 
Mezclas  bituminosas  para  capas  de  rodadura.  Mezclas  drenantes  y  discontinuas. 

• OC 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho 
procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in       
situ   y  almacenamiento  en obra. 

• OC  29/2011  Sobre  ligantes  bituminosos  y  microaglomerados  en frío. 
• OC  8/2001, de 27 de diciembre, “PG-4, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras      

de Conservación de Carreteras”, de Reciclado de  firmes  (publicada  una  2ª  edición  revisada  y 
corregida  en  diciembre  de 2003). 

• Ordenances  m unicipals. 
 
GENÈRIC  INSTAL·LACIONS  URBANES 

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments  públics  que  discorren  pel  subsòl  (DOGC  núm.  1606  de 12/06/1992). 

• Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat  de  Catalunya  pel  que  es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt  1.2 de  l’article 1  del Decret  120/1992 (DOGC  núm. 1649  
de  25/09/1992). 

• ORDRE TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les  
obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

• Especificacions  Tècniques  de  les  companyies  subministradores  dels  diferents  serveis. 
• Normes  UNE  de materials,  sistemes  o  mètodes  de  col·locació i càlcul. 

 
XARXES  PROVEÏMENTS  AIGUA  POTABLE 

• Real Decreto 670/2013, de  06  septiembre,  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  del  Dominio 
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, en materia de registro        
de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico (BOE 21/09/2013). Corr.      
Err.  Real  Decreto  670/2013  (BOE 8/11/2013). 

• Real  Decreto  606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el RD 849/1986, de 11 de abril, por       
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (BOE 6/6/2003). 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya   (DOGC  21/11/2003). 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad  
del  agua  de  consumo  humano  (BOE 21/02/2003). 

• Real  Decreto  Legislativo  1/2001, de 20 de julio, por el que se  aprueba el texto refundido de la Ley    
de  Aguas. 

• Llei  6/1999,  de  12  de juliol,  d’ordenació,  gestió i  tributació de l’aigua  (DOGC 22/07/99). 
• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico  y   modificaciones posteriores. 
• Orden 28/07/1974, se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento  de  agua  (BOE  2/10/1974). 
• Norma  Tecnológica  NTE-IFA/1976,  “Instalaciones  de  fontanería:  Abastecimiento”  . 
• Norma  Tecnológica  NTE-IFR/1974,  “Instalaciones  de  fontanería:  Riego”. 
• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità. 

Consell  metropolità  de  13/03/2003  i  rectificacions posteriors. 
• Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a         

la  producción  de  agua  de  consumo humano (BOE 27/02/2013). 
 
Hidrants  d’incendi 

• Llei  3/2010,  del  18 de  febrer,  de prevenció i  seguretat  en matèria d’incendis  en  establiments, 
activitats,  infraestructures  i  edificis 
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• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra  incendios  en  los  establecimientos  industriales. 

• Código  Técnico  de  la  Edificación, CTE 
• RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores   (BOE 20/12/2007         
y  25/1/2008) y  por el  RD  173/2010  (BOE 11.03.10). 

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de novembre, por el que se aprueba pel que s’aprova el “Reglamento  
de  Instalaciones  de  Protección  contra  incendios”  (BOE  14/12/1993). 

 
XARXES  DE  SANEJAMENT  I  ABOCAMENTS  D’AIGUA 

• Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa         
a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 

• Ley 11/2005, de 22 de junio que modifica la ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional. 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament   

(DOGC 29/05/2003). 
• Ley 16/2002, de 1 de juliol, de prevención y control integrados de la contaminación (BOE 2/07/2002). 
• Ley 11/2014, de 03 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23-10-2007, de 

Responsabilidad   Medioambiental   (BOE 4/07/2014). 
• Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s'aproven les mesures ambientals de prevenció i correcció 

de la contaminació de les aigües per nitrats (DOGC 17/05/2001). 
• Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre del 2000 per la qual 

s’estableix un  marc comunitari d’actuació  en  l’àmbit de  la  política   d’aigües. 
• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normes aplicables al 

tratamiento  de  las  aguas  residuales  urbanas.  (BOE 30/12/1995). 
• Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularitzación y control de vertidos (BOE 

21/04/1995). 
• Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio  

Público  Hidráulico,  aprobado  por  el  Real  Decreto  849/1986,  de  11  abril,  y  el  Real  Decreto 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del  Real  Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el   
que  se  establecen  las  normas  aplicables  al  tratamiento  de  las  aguas  residuales  urbanas. 
Corrección  de  errores  BOE  18/10/2012. 

• Real decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normes de calidad ambiental en el ámbito de la 
política  de  aguas  (BOE 22/01/2011). 

• Real decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 
subterráneas  contra  la  contaminación  y  el  deterioro  (BOE 22/10/2009). 

• Real decreto 2090/2008 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  Responsabilidad  Medioambiental.  (BOE 
23/12/2008). 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados   (BOE 18/01/2005). 

• Orden de 15 de septiembre de 1986 por el que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales  para  Tuberías  de  Saneamiento  de  Poblaciones  (BOE 23/09/1986). 

• DIRECTIVA 2013/39/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO  Y  DEL  CONSEJO de  12  de  agosto  de 
2013 por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias 
prioritarias en el ámbito de la política de aguas. 

• Ley 5/2013, de  11  de  junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados  (BOE 12/06/2013). 

 
Àmbit  municipal  o  supramunicipal: 

• Ordenances municipals  
•  

XARXES  DE  GAS CANALITZAT 
• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos  

y  sus  instrucciones  complementarias”    (BOE 4/09/2006). 
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• ITC-ICG  01  Instalaciones  de  distribución  de  combustibles  gaseosos  por canalización. 
• ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del  petróleo  (GLP)  en  depósitos 

fijos. 
• Orden 18/11/1974 por la que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos, se  incluyen  las  modificaciones  de la  orden 26/10/1983 y  la orden  18/11/74,  por  la 
que se aprueba el  Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos derogado en lo 
que       se oponga al que dispone el “Reglamento técnico de  distribución  y  utilización  de  
combustibles gaseosos  y  sus  instrucciones  técnicas  complementarias”,  aprobado  por  el  RD 
919/2006. 

• Real Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” (BOE 
21/11/1973, modificación BOE 21/5/75; 20/2/84) derogado en lo que se oponga al que dispone el 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles  gaseosos  y  sus  instrucciones 
técnicas  complementarias”,  aprobado  por  el  RD 919/2006. 

 
XARXES  DE  DISTRIBUCIO  D’ENERGIA  ELÈCTRICA 
General 

• Llei  54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico (BOE 28/11/1997) i successives 
modificacions. 

• Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico (BOE 27/12/2013). 
• Ley 17/2013, de 29-10-2013, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los 

sistemas  eléctricos  insulares  y  extrapeninsulares  (BOE  30/10/2013). 
Real  Decreto  1955/2000,  por el que  se  regulan  las  actividades de transporte,   distribución, 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica (BOE 27/12/2000) y  corrección de errores  
(BOE  13/03/2001). 

• Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric. (Correcció 
d'errada  en  el DOGC  núm. 5307,  pàg. 6092,  de 29.1.2009). 

 
Alta  Tensió 

• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT  01 a 09” (BOE: 19/3/2008) 
modificat  pel  Real  Decreto  560/2010  (BOE 22/5/2010). 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions  de  xarxa  i  a  les  instal·lacions  d’enllaç.  (DOGC  núm.  4827  de 
22/2/2007). 

• NTP - LAMT Línies aèries de  mitjana  tensió 
• NTP - LSMT Línies  subterrànies  de  mitjana tensió 

 
Baixa  Tensió 

• Real Decreto  842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  (BOE  
núm.  224  18/09/2002).  En particular: 

• ITC BT-06  Redes  aéreas  para  distribución  en  baja tensión 
• ITC BT-07  Redes  subterráneas  para  distribución  en  baja  tensión 
• ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
• ITC-BT-09  Instalaciones  de  alumbrado  exterior 
• ITC BT-10  Previsión  de  cargas  para  suministros  en  baja tensión 
• ITC  BT-11  Redes  de  distribución  de  energía  eléctrica. Acometidas 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques  particulars  de  Fecsa-Endesa 

relatives  a  les instal·lacions  de xarxa  i  a les  instal·lacions  d’enllaç  (DOGC  núm. 4827  de 
22/2/2007) 

• NTP - LABT Línies  aèries de  baixa tensió 
• NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 

 
Centres  de  Transformació 

• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento  sobre condiciones  técnicas y  garantías  de seguridad en centrales  eléctricas  y 
centros  de   transformación”   (BOE 01/08/1984). 
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• Resolució  19/06/1984: “Ventilación  y  acceso  de  ciertos  centros  de  transformación”. (BOE 
26/06/1984). 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC  22/2/2007) 

• NTP – CT Centres  de  transformació  en edificis 
• NTP – CTR Centres  de  transformació  l’entorn rural 
• Real Decreto 337/2014, de 09-05-2014, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta  tensión  y  sus  Instrucciones 
Técnicas  Complementarias  ITC-RAT  01  a 23. 

 
Enllumenat  públic 

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de  alumbrado 
exterior y  sus instrucciones  técnicas complementarias  EA-01  a EA-07. (BOE 19/11/2008). 

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient (DOGC 
12/06/2001). 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-  
BT-09  Instalaciones  de  alumbrado  exterior.  (BOE 18/09/2002). 

• Norma  Tecnològica  NTE-IEE/1978.  “Instalaciones  de  electricidad:  Alumbrado  exterior”. 
 
XARXES  DE  TELECOMUNICACIONS 

• Especificacions  tècniques  de  les  Companyies 
¡ 
MEDI  AMBIENT 

• Llei 20/2009, del 04 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), (DOGC  
11/12/2009) 

 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DISPOSICIONS  BÀSIQUES 

• Ley 38/1999 de 5 de novembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE) (BOE 
06/11/99),modificación: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos  generals  de 
l’estat  per a l’any  2003.  art. 105. 

• Ley  32/2006, de 18 octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción  (BOE  
19/10/2006). 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 octubre, 
reguladora  de  la  subcontratación  en  el  Sector  de la Construcción. 

• Real Decreto  337/2010  de 19  de marzo, por  el que se  modificant el  Real Decreto 39/1997,  de 17  
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios  de  prevención;  el  Real  Decreto 
1109/2007 de 24 de Agosto, por el que  se desarrolla  la Ley  32/2006,  de 18  octubre, reguladora  
de  la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

• Ley  31/1995,  de  08-11-1995,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales (BOE 10/11/1995). 
• Real Decreto 171/2004, 30 de gener, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 08- 

11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales  (BOE 31/01/2004). 

• Ley 54/2003 de 12 desembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales  
(BOE  13/12/2003). 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad  y  salud en los  lugares  de  trabajo (BOE  23/04/1997). 

• Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad  
y de  salud  en  las obras de  construcción (BOE  25/10/1997).  

• Reial decret 604/2006, de 19  de  maig,  pel  qual  es  modifiquen  el  Reial  decret  39/1997,  pel  
qual s’aprova el  Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial  decret 1627/1997, pel qual  
s’estableixen les  disposicions mínimes de  seguretat i  salut en  les  obres de   construcció.  

• Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre,  que  desenvolupa  el  Reglament  dels  Serveis  de 
Prevenció respecte a l'acreditació de serveis de prevenció, la memòria d'activitats preventives i 
l'autorització  per  auditar  el  sistema preventiu de  les  empreses. 
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• Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions 
d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball. 

• Decret  171/2010, de  16  de novembre,  del registre de delegats  i  delegades  de  prevenció 
• Decret  10/2009, de 27 de gener, de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions   

molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació. 
 
ORGANISMES 

• Real Decreto 39/1997 de 17 de gener, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención  (BOE  31/01/1997). 

 
SENYALITZACIÓ 

• Real Decreto 485/1997 de 14-04 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad  y  salud  en  el  trabajo (BOE 23/04/1997). 

 
MANIPULACIÓ  MANUAL  DE  CÀRREGUES 
 

• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares    
para  los  trabajadores  (BOE  23/04/1997). 

 
PANTALLES  DE  VISUALITACIÓ  DE  DADES 
 

• Real Decreto  488/1997 de  14  abril  sobre disposiciones  mínimas de  seguridad  y  de salud 
relativas al  trabajo  con  equipos  que  incluyen  pantallas  de  visualización (BOE 23/04/1997). 

 
EQUIPS  I  ROBA  DE  PROTECCIÓ PERSONAL 

• Real Decreto  773/1997 de  30  de maig, sobre  disposiciones  mínimas de  seguridad y  salud  
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (EPIs) (BOE 
12/06/1997). 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de juliol, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la  utilización  por  los  trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo (BOE 
7/08/1997). 

• Real  Decreto  2177/2004 de12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de      
18 de juliol, por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la 
utilización  por  los  trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo  en  materia  de  trabajos  temporales  
en altura 

 
SOROLLS  I  VIBRACIONS 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de març, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  al  ruido (BOE 11/03/2006). 

 
FORMACIÓ 

• Decret  277/1998, de 21 d'octubre, sobre  l'acreditació i  l'expedició dels certificats als professionals   
per al desenvolupament de funcions en matèria  de  prevenció  de  riscos  laborals  i  la  creació  del 
Registre  de  certificacions  de formació. 

• Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior  
de  prevenció  de  riscos professionals. 

 
SERVEIS   DE PREVENCIÓ 

• Decret 277/1997, de  17 d'octubre,  sobre l'acreditació,  autorització  i  creació del  registre  de  
serveis de prevenció aliens  i  d'entitats  o  de  persones  autoritzades  per  realitzar  auditories,  i  
d'empreses exem ptes. 

 
MÚTUES 
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• Resolució EMO/263/2014, de 10 de febrer, per la qual es determinen les activitats preventives que      
han de desenvolupar  les  mútues  d'accidents  de  treball  i  malalties  professionals  de  la  Seguretat 
Social a Catalunya durant l'any 2014 
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MEMÒRIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Identificació de les obres 

Realització de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per la urbanització dels Polígons d’Actuació PA4 – PA5 – PA5, camí de 
Palau Borrell de Viladamat.  

1.2. Objecte 

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir 
amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es 
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels 
tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor             : Ajuntament de Viladamat 
NIF        : P172313100B 
Adreça            : C/ Plaça de la Vila, 1 
Població         : 17137 Viladamat 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S.   : Enric Bayona Prats 
Titulació/ns : Arquitecte 
Col·legiat  núm.    : 8294-5 
Despatx professional : Carrer Carme, 65 1er B 
Població         : 17004, Girona 

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte 

Autor del projecte : Enric Bayona Prats
Titulació/ns : Arquitecte 
Col·legiat  núm.    : 8294-5 
Despatx professional : Carrer Carme, 65 1er B 
Població              : 17004, Girona 

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

Coordinador de S i S : Per designar 

4.3. Tipologia de l'obra 

L'obra realitzar consisteix en la realització dels treballs de la urbanització complementaria d'un tram del camí de Palau 
Borrell. 
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4.5. Comunicacions 

Carretera              : Carrer Figueres antiga carretera C-31 A 

4.6. Subministrament i Serveis 

Aigua          : Sorea 
Electricitat               : Fecsa - Endesa 
Sanejament   : Sorea 

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

TELEFONS I ADRECES D'INTERÈS DELS SERVEIS ASSISTENCIALS: 

Consultori mèdic: 
C/ de les Escoles, 5 
Viladamat 
Telf: 972 758532 

Hospitals: 
Hospital Josep Trueta de Girona 
Carretera de França s/n 
17007, Girona 
Telf: 972 940200 (centraleta) 
Telf: 972 940281 (urgències) 

CAP de l’Escala: 
Telf: 972463882 
Carrer de Mossèn Salvador Jué Pujolar, 1, 
17130 La Escala, Girona 
Telèfon: 972 776060 

Consòrci d'ambulàncies: 
Telf: 972 410010 

Bombers: 
Telf: 972182400 
        085 

Mossos d'esquadra: 
Carrer del Garbí, 17,  
17130 La Escala, Girona 
Telèfon: 972 774948 
        088 

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i Salut complementària, 
Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 98.382,37 €. (noranta vuit mil tres cents vuitanta dos euros amb trenta set 
cèntims ). 

4.9. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 

4.10. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
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Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d´obra pública 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Manobre 
Manobre especialista 

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE PVC 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ARMARIS DE POLIESTER 
BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
BOMBES FECALS SUBMERGIBLES 
CALÇS 
CIMENTS 
CLAUS 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRAVES 
HIDRANTS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLUMS DECORATIUS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
MORTERS SENSE ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE PVC 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PLAFONS 
PUNTALS 
SENYALS 
SORRES 
TAULONS 
TERRES 
TOT-U 
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TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE PVC A PRESSIÓ 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 
Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora mitjana 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Motoanivelladora, de mida petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió per a transport de 12 t 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua de 5 t 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Regle vibratori 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des 
de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels 
quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, 
conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de 
l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible 
segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una 
obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una 
javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 Connexió de servei 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 
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 Quadre General 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per 

a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert 

(embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells 

d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra 

provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 Conductors
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el 

mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de 

vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, 

retorciments i embetats. 
 Quadres secundaris
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips 

secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A  : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P  : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

 Connexions de corrent
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v : Violeta. 
· Connexió de 220 v : Blau. 
· Connexió de 380 v : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“.
 Maquinària elèctrica
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 Enllumenat provisional
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les 

persones. 
 Enllumenat portàtil
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II 

de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació. 

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
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Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, 
perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya 
galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de 
consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

5.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra 
que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, 
una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o 
d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i 
final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als 
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries 

perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no 
fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò 
especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus 
inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent 

Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, 
l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de 
fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus 
de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben 
realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats 
i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants 
de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia 
d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests 
treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el 
combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar el 
pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats 
s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, 
muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar 
extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i 
amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. 
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzemen o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
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 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma 

que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 

protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 

protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat 

d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals 
grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva 
ubicació. 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, 
de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals 
podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

7. ÀREES AUXILIARS

7.1. Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos es 
tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 
m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant 
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina.  
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

7.2. Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons una 
adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als 
principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització 
de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 
de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o 
hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ POLÌGONS PA4-PA5-PA6 - Camí de Palau Borell - VILADAMAT 19



9. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari 
distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel 
tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les 
seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en 
l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

9.1. Serveis afectats 

Els serveis afectats seran pròpiament els necessaris per realitzar les connexions de les instal·lacions. 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, 
canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un 
caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances 
i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i 
serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos 
en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

9.2. Servituds 

Dins l'àmbit del projecte no hi ha cap servitud de pas coneguda. 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de  
possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i 
les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat 
ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses 
generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

9.3. Característiques de l'entorn 

L'àmbit d'actuació es troba situat dins d'una àrea urbana. . Està limitat a l’est pel Carrer Figueres antiga carretera C-31 i 
per l’extrem oest pel el sector de Palau Borrell. La densitat de circulació és baixa 

10. UNITATS CONSTRUCTIVES

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLERTS I TERRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
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ESCOPIDORS, ETC.) 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 

ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
APARELLS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient al inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una 
d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

11.1. Procediments d'execució 

Les obres s’iniciaran amb l’arrencada amb l’esbrossada de l’ esplanada de la urbanització. Posteriorment serà necessari excavar 
el nivell superficial i sanejar fins una profunditat mitjana de 60cm  per retirar la primera capa de  terra vegetal.  
L’excavació es realitzarà amb mitjans mecànics. La maquinària a utilitzar serà la comú per aquest tipus d’obra i terreny. 
Les característiques del material del subsòl dels terrenys del sector  permetran la seva utilització com a sòls tolerables per la 
formació de l’esplanada. Caldrà formar els terraplens estenen el material en tongades de 25 cm de gruix màxim, humitejats i 
compactats mecànicament fins assolir la densitat corresponent a un 98% de l’assaig Proctor Modificat. 
El paviment previst, s’ha definit per una via urbana de vialitat secundària tipus V4, una esplanada tipus  E-2 i un paviment 
asfàltic com acabat. Per complir amb aquests requisits, s’ha creat una secció de paviment formada per 20 cm de base granular, 
15 cm de subbase tot-u artificial i 6 cm de betum asfàltic.  La pendent del vial serà del 7,30% i l’amplada de 7m. 
Per l’execució de la xarxa de recollida d’aigües plujanes, es realitzarà una rasa amb estivacions, col·locades segons lo establert 
al pla de seguretat. Per passar d’un costat a l’altre de la rasa es preveuran passarel·les metàl·liques. L’accés a al interior 
d’aquesta es farà a través d’una escala de ma també metàl·lica. 
L’execució de la resta de xarxes de serveis també es realitzaran amb una rasa estibada .  

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel 
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

11.2. Ordre d’execució dels treballs 

L’execució dels treballs es preveu fer-la en una sola fase d’execució. En el pla d’obra queda indicat l’ordre en què es 
realitzarà cada activitat. 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats 
teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels 
treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
successió, la persona o els mitjans a emprar. 

11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han tingut en 
compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA 

DURADA DE LES ACTIVITATS 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en 
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compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha 
realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés 
constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS
CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present
Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción 
Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10
RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de
1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o
aconsellada.

13. MEDIAMBIENT LABORAL

13.1. Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions s’hauran de tenir 
en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

13.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla 
de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, 
treballs nocturns o sota rasant. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els 
següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - 
habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i 
lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys 
petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, 
fratassat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals 
com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com 
muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 
d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

13.3. Soroll 
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Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells 
sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’erugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’erugues .................... 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB
Pistoles fixa claus d’impacte .................... 150 dB
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la 
prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest 
es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

13.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Emfisemes pulmonars 
 Pneumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa 
especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en 
suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat 
i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 
dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

        10 
C = --------------------------   mg / m3 
            % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a la 
pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les 
més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 Escombrat i neteja de locals 
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 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les 
següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció 

d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o 
lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

13.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en 
la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de 

manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de 

residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada 

partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 
realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de 
radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
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14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota 
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 
segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de 

passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, 

amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una 

plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, 

disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en 
comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, 
Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

Codi UA Descripció 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 

previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
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HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants
d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de 

seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat
integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, vàlvules

reductores de pressió i antiretrocés, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de disc 

inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia 
longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de 

reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques i 
rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques i
rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i accionament

hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter
HX11X039 u Carretó manual porta palets
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció integrat
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb els 

requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al pas

del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de grua torre,

masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D 

embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i 
amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó
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HX11X063 u Encenedor de guspira amb mànec
HX11X064 u Cinturó portaeines
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d’instal·lacions de baixa tensió
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 

galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 

galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 

acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt 
d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada 
de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la 
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà 
en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o 
requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que 
contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de 
treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la 
previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de 
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel 
constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic 
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el 
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de 
facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 
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memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

18. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està 
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció 
serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la
concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el
control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real 
decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials.
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les 

circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, 
puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests 
casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 
1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones 
controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en base a 
l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

FONAMENTS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part 
dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les 
prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen 
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de 
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Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

L'accés a l'obra es farà des de el propi camí de Palau Borrell

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els 
circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, 
les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de 
la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna 
de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, 
d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 
fases. És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la 
Guàrdia Municipal o l'Autoritat que correspongui.

o
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i 
protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

20.1. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 Tanques
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 

entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de 
la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a 
la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per 
tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafits, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el 
seu estat original. 

20.2. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, 
s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació,
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:
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 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample 
per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient 
i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es 
col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció 
l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força 
de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per l’interior del 
recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de 
l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, 
deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el 
seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors. 

20.3 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després 
d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
 Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
 Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

20.4. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 Senyalització i protecció
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les
mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
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 Elements de protecció
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 

costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, 
d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 
de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no 
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran 
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense 
ressalts. 

 Enllumenat i abalisament lluminós
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als 
elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a
totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran 
abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

 Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que 
exigís la seva implantació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un 
„Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

21. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

Situació: TERRES POLSOSSES 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

Situació: CABINES MÀQUINES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor 
de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 
i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons 
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 

143 i UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

3 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 
347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 /12 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

3 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o
roscats 

3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 10 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de

tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer 

amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de 
diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per 
mitja vessant, d'alçada 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de 
perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 
amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les 
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques 

AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i 
col·locada 

25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 3 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 1 
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 

col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TERRES POLSOSSES 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons 
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 

143 i UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 
347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795 

3 /6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
1 
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metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i

accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o
roscats 

3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 10 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de

tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer 

amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de 
diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per 
mitja vessant, d'alçada 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de 
perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 
amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques 

AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i 
col·locada 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

12 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 3 /12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 

col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ POLÌGONS PA4-PA5-PA6 - Camí de Palau Borell - VILADAMAT 36



MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TERRES POLSOSSES 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ 
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27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /10 /12 
/16 /17 /25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor 
de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 
i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 

143 i UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

3 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 
347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /10 /12 
/16 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /10 /12 
/14 /16 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /14 /25 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails 

de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 10 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 

tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 

amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils metàl·lics 
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques 

AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i 
col·locada 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 

col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en servei 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /10 /12 
/25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor 
de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 
i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons 
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 

143 i UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 
347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /10 /12 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
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H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 10 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 

tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, amb 

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques 

AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i 
col·locada 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /14 
/25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 1 
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
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HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable 25 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 

col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
E03 FONAMENTS 
E03.E04 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS CONTRUCTIUS 
VERTICALS O HORITZONTALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
dotat d’il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material 
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat 
segons UNE-EN 397 

1 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor 
de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 
i UNE-EN 1731 

13 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

14 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, 
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l’abrasió per a ferrallista, amb dits i palmell de 
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de 
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 
347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /10 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de 
pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

11 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a 
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 
20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7
m amb sistema de seguretat integrat 

1 /9 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

1 /2 /4 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 1 /4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 9 /13 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u 

objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm 
de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en 
el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o 
llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge 
inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils metàl·lics 
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 
m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /6 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /10 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc 

alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, EXTESSOS I 
COMPACTATS MECÁNICAMENT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 

Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 

Situació: CABINES MAQUINÀRIA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
dotat d’il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor 
de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 
i UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

14 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb 
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i 

10 
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UNE-EN 168 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixta contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de 
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 
347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb 
protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 
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HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de

protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails
de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 

mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m 
de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 10 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d’instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de

tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 

xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm 
de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en 
el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a
barana i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 
m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques

per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure
de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal·lat 

16 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques 
AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 
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HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i 
col·locada 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBB21851 u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 
10 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 /11 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc

alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, 
ETC.) 
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PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 

ABRILLANTADORS, NETEJA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material 
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb 
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixta contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 
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H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 
347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /13 /17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 

mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m 
de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 

1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm 
de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d’instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 

tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
4 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u 

objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm 
de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en 
el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 
m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

18 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure
de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal·lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc

alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’envol call o fleixos originals 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES I RESINES 

CIMENT 
 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
dotat d’il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor 
de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 
i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 

143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixta contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /11 
/24 /25 

H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 /24 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 
347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques

exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de
protecció en treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
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HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 

accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o 
roscats 

3 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 3 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de guspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 

tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer 

amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de 
diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per 
mitja vessant, d'alçada 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de 
perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 
amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les 
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils metàl·lics 
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 
m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
11 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i 3 /6 /11 
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amb el desmuntatge inclòs 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /9 /11 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc 

alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 1 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 

col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUÀS, EN 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Di Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 
ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 
MANTENIMENT DE MATERIALS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: BUFADOR 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: COLES 

POLS 
GASOS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
Situació: COLA 

CIMENT 
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

Situació: 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
dotat d’il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor 
de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 
i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 

143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixta contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /11 
/24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 
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H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de 
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 
347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 

accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o 
roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 3 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de guspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 

tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer 

amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de 
diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, amb 1 
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travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per 
mitja vessant, d'alçada 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de 
perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 /25 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 
amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les 
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 
m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs 

3 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc

alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 

col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 

 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
dotat d’il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor 
de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 
i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixta contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de 
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 
347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una 
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, 
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, 
UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
    
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 

color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 14 
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de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

10 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble

cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges
amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-

ampolles, vàlvules reductores de pressió i antiretrocés, manòmetre, mànigues, broques i
brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de

protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails
de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 

mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m 
de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de guspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 

1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm 16

PROJECTE D'URBANITZACIÓ POLÌGONS PA4-PA5-PA6 - Camí de Palau Borell - VILADAMAT 62



de gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d’instal·lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 

normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb 
corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada 
amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a 
barana i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils metàl·lics 
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 
m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçada 2,5 m i llargada 3,5 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques 

per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure 
de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal·lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 /12 /18 
/20 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 
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HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc

alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
18 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 

paret i amb el desmuntatge inclòs 
10 /20 /21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
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I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 

E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

Situació: EINES 
PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
dotat d’il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 1 /2 /6 /9 /10 /11 
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homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de

càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 
347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una 
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358,
UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 

color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs,
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble

cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges
amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
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HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de

protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails
de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 

mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m 
de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 

1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm
de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d’instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 

xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada 
amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a
barana i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 
m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçada 2,5 m i llargada 3,5 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques

per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure
de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal·lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs 

11 

HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, 4
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fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
dotat d’il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de 
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 
347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una 
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, 
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, 
UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 1 /2 /4 /9 /10 /14 
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color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 

de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble 

cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges 
amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 14 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails 
de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 

mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m 
de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 

1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm 
de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d’instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada 
amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a
barana i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 
m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçada 2,5 m i llargada 3,5 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques

per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure
de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal·lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ POLÌGONS PA4-PA5-PA6 - Camí de Palau Borell - VILADAMAT 71



I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor 
de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 
i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 

16 
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168 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de 
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de 
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, 
homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 
347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 
347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 

color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergada, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 

muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 
m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçada 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de 

cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
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HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de

protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 

mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m 
de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d’instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 

xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a
barana i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 
m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques

per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure
de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal·lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 
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HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

El promotor, Viladamat, gener de 2018 

L’arquitecte, 

Enric Bayona Prats Ajuntament de Viladamat 
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PLEC DE CONDICIONS DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGUERETAT I SALUT 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.1. Identificació de les obres 

Redacció de l'estudi bàsic de seguretat i salut pel Projecte d’Urbanització dels Polígons d’Actuació PA3 – PA5 – PA6 – Camí de Palau 
Borrell a Viladamat. 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla 
de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, 
les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al:
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, 

aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres 
per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel
‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis
públics, totes elles al moment de l’oferta. 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi  Bàsic de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu 
defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als 
riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització 
es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als 
assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les 
especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en 
relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips 
preventius. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions 
ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut.

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, 
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que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui 
convenient. 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la 
documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com 
autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte 
i de preparació de l'obra. 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel 
contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes. 

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats.
15. Gestionar l’avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives.
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador de

Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment 
habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o 
b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra 
intervinguin varis projectistes. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són 
les següents: 

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els 
‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les diferents 

feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les 
diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les 
previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors (manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé 
més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les 
següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques 
o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors 
autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) 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. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut
dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
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g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 

diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop

del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin 

introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva 
funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents 
agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró 
i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la 
decisió executiva que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors 
d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 
autònoms i treballadors. 

2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor 
d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista 
assumeix la titularitat del seu projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis 

de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin 
afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que 
el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, 
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les 

característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la realització 

dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització 
dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions 
necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 
Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del 
projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que 
les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i 
Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades,

simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per

obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra 
finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

18.  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el 
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compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part 
de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, el compromís 
de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 
Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
19. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de 

Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i 
Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

20. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al 
compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en 
condicions de Seguretat i Salut. 

21. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a 
l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 

22. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
23. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el 

Contracte. 
24. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El 

Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

25. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el 
Coordinador de Seguretat. 

26. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
27. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en 

particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions 

que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin 
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

28. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en 
el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 

29. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

30. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de
les empreses Subcontractistes. 

31.  Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit 
que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

32. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre 
ells els medis necessaris de coordinació. 

33. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

34. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i
Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

35. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la 
conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec 
de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i 
suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

36. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives 
incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

37. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, 
l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

38. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica 
vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 
sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels 
elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 
especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda 
de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les 
zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, 
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grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 
canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les 
instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi 
altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit 
formal. 

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les 
comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i 
no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les responsabilitats que 
puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes 
que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del 
personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a 
l'obra. 

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força
per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de 
Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès 
per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili
particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 

44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, 
el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 
curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, 
pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e 
instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors 
del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la 
supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada 
títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi 
la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica 
Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte 
certificat de formació emès per entitat reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs 
de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de 
gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que 
s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de la especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional, 
sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en 
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

51. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució 
de l'obra. 

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que 
s'hagi establert. 

54. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de
l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
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57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i 

salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus 
treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de 
protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de 
protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 
davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat 
professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
59. El deure d'indicar els perills potencials. 
60. Té responsabilitat dels actes personals. 
61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en 

especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys o 

tercers aliens a l'obra. 
65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal 

d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, 
l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
67. Bases del Concurs.
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de 

Projecte i/o d’Obra. 
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats durant la 

redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en qüestió.
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes,

d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament explicatius, 
però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i 
corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir 
al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho 
immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament 
tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, 
que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat 
derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, 
no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació 
vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per 
dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats 
com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
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Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol 
document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document de 
gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts 
del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb 
posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i 
Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus treballs a 
l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA 
INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 
i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 
1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts que en 
cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla 
d’execució real. Indicant: 

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres.

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta. 
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua. 
- Combustibles.
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- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants.

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes

transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en avançament 

simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits

d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*).

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts 

d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, arquetes i registres 

provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes 

d’altura. 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de l’obra executada 
(*). 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d’equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva.
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
- Altres. 

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
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- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.

(*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

Altres 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -
27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del 
Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el 
seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa 
en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista, 
Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser 
elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes 
les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i 
provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, 
excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 
efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb 
respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en 
què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents 
contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 
expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i 
interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es 
dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la 
redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al 
llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i 
correspongui aplicar al seu Pla. 

4.1. Textos generals 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de 
novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de 
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febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny 
de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en 
vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 
de juliol de 1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts 
del títol II. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre 
de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 
de 27 de gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. 
Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 
1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. Complementada per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 
de desembre. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 
de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que comportin Riscos, en 
particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament 
d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 
de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents Químics durant el treball. 
R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. 
R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003.

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada 
per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 
773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 
18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 
1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 
d’octubre de 1997 

 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria 
de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als riscos 
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derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. 

 
4.2. Condicions ambientals 

 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 
d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als riscos 
relacionats amb la exposició al soroll. 

4.3. Incendis 

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 Ordenances Municipals  

 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es 
desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: 
BOE 8 de març de 1969. 

 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 

4.5. Equips i maquinària 

 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 

 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 
1985. 

 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 
de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de 
juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 
d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. 
Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala 
de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 
2003. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades. R.D 
837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 
d’abril de 1991. 

4.6. Equips de protecció individual 

 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de 
novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 
BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
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 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de Protecció Individual. 
R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 
de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 
1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució 
de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

4.7. Senyalització 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de
1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

4.8. Diversos 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de 
novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la 
Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ 
previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus 
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o 
substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el 
legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats 
dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma 
no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides 
contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà 
durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació,  
podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 
oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
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La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del 
Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del 
personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el 
Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra 

contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos 
d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar les Tècniques 
de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de 
Seguretat: 

 Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el 
Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de 
Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes 
- Senyalització

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
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- Disciplina 
- Incentius

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el 
desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complementació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
78. Formats documentals i procediments de complementació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al 

Control Administratiu de la Prevenció. 
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys 
els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 
Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff 
depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de 
Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no 
reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de 
competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i 
conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 
manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord 
amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de 
treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament 
assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i competències 
de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions 
particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 
seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) 
haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball.
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.
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6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de 
Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a 
persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i 
organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 
control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es constituirà 
a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà 
presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament 
inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com 
a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el 
seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS,
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de 
comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la 
transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que permetin 

al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de 
recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a 
garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 
consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les 
quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com 
a mínim, les següents dades: 

 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als 
seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la 
utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 Emmagatzematge i manteniment 
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 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la 
seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, 

amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3. Normativa aplicable 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. 
Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. 
Núm. L 207, de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 
20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 
10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el 
material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per 
la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de 
febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. 
de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 
17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 
23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de 
desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 
29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 
24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: 
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el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats 
membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, 
de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres 
de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 
26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la 
utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 
5/12/98. 

 Normativa d’aplicació restringida

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i 
homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, 
elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament 
d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada 
per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del 
Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i 
homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 
16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny 
de 2001. 

El promotor, Viladamat, gener de 2018 

L’arquitecte, 

Enric Bayona Prats Ajuntament de Viladamat 
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

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

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

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 148,40 148,40

totals d'excavació 148,40 t 148,40 m3

no si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

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

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

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 6,272 0,066 7,840

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 51,800

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 6,27 t 0,7544 59,64 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-

-

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-

especificar

especificar -

-
Terres contaminades

Residus que contenen PCB

PROJECTE D'URBANITZACIÓ. POLÍGONS PA4-PA5-PA6

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

  Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

Camí Palau Borrell

VILADAMAT

no

Comarca : ALT EMPORDÀ

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

  INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.  

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

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

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

tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

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

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

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

totals d'enderroc 

és residu
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

6,27 t 7,84 m3

0,00 t 0,00 m3

  altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 6,27 t 7,84 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 178,08
terres contaminades 0

Total 178,08

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 6,27
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

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

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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

Terres per a l'abocador

* 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.

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

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

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

5.-

5.-

6.-

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

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

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

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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

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

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

  fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

  acer en perfils reutilitzables

6.-

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 ...

tipus de residucal separar

no inert
no no especial

no inert

si no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

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

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      

R.D. 105/2008

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

  fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00

178,08
0,00

0,00

2 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rro
c

,R
e

h
a

b
ili

ta
c

ió
 i 

A
m

p
lia

c
ió

  
  O

fic
in

a
 C

o
n

su
lto

ra
 T

è
c

n
ic

a
. C

o
l·l

e
g

i d
’A

rq
u

ite
c

te
s 

d
e

 C
a

ta
lu

n
ya

   
d

e
se

m
b

re
 d

e
 2

01
1.

 V
5 

  (
 F

o
n

t:
 "G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

20
1/

19
94

 -
 P

ro
g

ra
m

a
 L

IF
E-

 IT
EC

" 
)

0,00 178,080,00

PROJECTE D'URBANITZACIÓ POLÌGONS PA4-PA5-PA6 - Camí de Palau Borell - VILADAMAT 96



-

-

-

tipus de residu
vegetals i runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
  Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

  La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
  Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
 Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

  Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

  La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

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

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 178,08

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

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

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 10,58 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

0,00

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

m3

euros

El volum dels residus és de : 237,72

El pressupost de la gestió de residus és de : 4.161,34

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

2.716,99

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

127,01 943,32 1.646,66

Compactadores

- - -

-

- - -

- -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

TERRA NEGRA PARATGE PAIRADES-VILADAMAT E-1667.16

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

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

-

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

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

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

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

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta 
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport  

4850,38 890,40 1604,32

Valoritzador / Abocador  

-

0,00

runa neta

- -

- -

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00 -
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

PRESSUPOST 

Classificació  

0,00 - -

- -

127,01 52,92 42,34

-
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unitats -

unitats -

unitats -

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

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

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

-

-

-

-

-

-

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:

documentació gràfica

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

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

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

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

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

  Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

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.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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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.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
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T 178,08 T

T 0,00 T

  Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 178,08 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 0 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

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:

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

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

** Fiança mínima 150€

VILADAMAT

euros/T 1958,88

PES TOTAL DELS RESIDUS

0,00

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

1.958,88

euros/T 0,00

Total fiança **

178,1

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

178,08
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS D´ACTUACIÓ PA4-PA5-PA6
CAMÍ DE PALAU BORELL - VILADAMAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/01/18 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h cap de colla 15,68000 €

A0121000 h Oficial 1a 16,54000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,77000 €

A012H000 h oficial 1a electricista 16,40000 €

A012M000 h oficial 1a muntador 16,40000 €

A012N000 H oficial 1a d'obra pública 15,87000 €

A013H000 h ajudant electricista 14,07000 €

A013M000 h Ajudant muntador 14,58000 €

A013U001 h ajudant 13,15000 €

A0140000 h Manobre 13,10000 €

A0150000 h Manobre especialista 13,85000 €
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS D´ACTUACIÓ PA4-PA5-PA6
CAMÍ DE PALAU BORELL - VILADAMAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/01/18 Pàg.: 2

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,05000 €

B0310020 t sorra de pedrera per a morters 13,07000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 15,03000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 16,89000 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 12,34000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 18,38000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 86,87000 €

B0514301 KG Ciment portland amb escoria CEM II/B-S/32,5, en sacs 0,07000 €

B0532310 kg calç aèria cl 90 0,06000 €

B0552100 kg emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus c60b3/b4
adh(ecr-1)

0,29000 €

B0552460 kg emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus c50bf5
imp(eci) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,30000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reciclat en fred tipus C60B6/B7
REC(ECL-2b)

0,42000 €

B060U310 m3 formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 40,99000 €

B064300B M3 formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

39,09000 €

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

48,25000 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

56,50000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

35,78000 €

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

25,63000 €

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,71000 €

B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,02000 €

B0F1D2A1 u maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 0,13000 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,00000 €

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

6,02000 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B2RAU100 t deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

4,08000 €

B8ZBU200 kg pintura termoplàstica, per a marques vials 1,09000 €

B965A7E0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons
UNE-EN 1340

5,01000 €

B9E15200 m2 Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt 6,49000 €

B9H10010 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de rodadura AC 16 surf B50/70 D/S amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració

42,43000 €
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS D´ACTUACIÓ PA4-PA5-PA6
CAMÍ DE PALAU BORELL - VILADAMAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/01/18 Pàg.: 3

MATERIALS

B9H11K52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

49,13000 €

BBM1U110 u placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

33,62000 €

BBM1U120 u placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

41,51000 €

BBMZU126 u pp de placa d'acer s355jr amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

25,94000 €

BBMZU612 m pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació md del plec de prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

21,67000 €

BBMZU622 u base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

51,01000 €

BD7FZ002 u injert ´´clik´´ automàtic reversible de pvc segons norma une-en1401-1 de diàmetre nominal exterior
400 mm amb reducció a 200 mm de diàmetre nominal exterior

57,02000 €

BD7JE300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

10,85000 €

BD7JJ300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

26,86000 €

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

80,04000 €

BDGZL001 m Cinta senyalització 0,21000 €

BDGZL002 m Fil guia 0,12000 €

BDGZL003 m Separadors per conductes de 63 mm 0,58000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,09000 €

BDK2RL07 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricada de formigó
amb un 10% de granulats reciclats, tipus LOCALRET o equivalent

206,13000 €

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 10,20000 €

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 24,28000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat 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

22,57000 €

BDKZL074 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de 70x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent 114,20000 €

BFB1A400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,08000 €

BFB1C300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,36000 €

BFB1F300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,25000 €

BFWB1A05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

21,88000 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

39,09000 €

BFWB1F32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar

53,64000 €

BFYB1A05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,11000 €

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,18000 €

BFYB1F32 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, soldat

0,54000 €
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS D´ACTUACIÓ PA4-PA5-PA6
CAMÍ DE PALAU BORELL - VILADAMAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/01/18 Pàg.: 4

MATERIALS

BG1B0260 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta 137,98000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,93000 €

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

1,60000 €

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

1,38000 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,46000 €

BG380900 m conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 0,87000 €

BG39D4C0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar,
de secció 3 x 95 / 54,6 mm2

6,11000 €

BGD10015 u pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 10,52000 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,81000 €

BGY38000 u part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,10000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 33,51000 €

BJS10119 u Boca de reg amb racord D 45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb arqueta 124,13000 €

BM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical 511,06000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,54000 €

BN120330 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D
110 mm, inclòs tub de polietilè per connexió

309,69000 €

BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del
ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la
connexió totalment acabada i en perfecte funcionament

120,88000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 42,65000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 13,85000 = 13,85000

Subtotal: 13,85000 13,85000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,49000 = 1,04300

Subtotal: 1,04300 1,04300

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 16,89000 = 27,53070

B0514301 KG Ciment portland amb escoria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

0,250      x 0,07000 = 0,01750

Subtotal: 27,75820 27,75820

COST DIRECTE 42,65120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,65120

D070A4D1 m3 morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 77,35000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 13,85000 = 14,54250

Subtotal: 14,54250 14,54250

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,49000 = 1,08025

Subtotal: 1,08025 1,08025

Materials

B0310020 t sorra de pedrera per a morters 1,530      x 13,07000 = 19,99710

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000

B0532310 kg calç aèria cl 90 400,000      x 0,06000 = 24,00000

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

0,200      x 86,87000 = 17,37400

Subtotal: 61,58110 61,58110

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14543

COST DIRECTE 77,34928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,34928

PROJECTE D'URBANITZACIÓ POLÌGONS PA4-PA5-PA6 - Camí de Palau Borell - VILADAMAT 105



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS D´ACTUACIÓ PA4-PA5-PA6
CAMÍ DE PALAU BORELL - VILADAMAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/01/18 Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

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

Rend.: 1,000 78,43000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 13,85000 = 14,54250

Subtotal: 14,54250 14,54250

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,49000 = 1,08025

Subtotal: 1,08025 1,08025

Materials

B0532310 kg calç aèria cl 90 190,000      x 0,06000 = 11,40000

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

0,380      x 86,87000 = 33,01060

B0310020 t sorra de pedrera per a morters 1,380      x 13,07000 = 18,03660

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000

Subtotal: 62,65720 62,65720

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14543

COST DIRECTE 78,42538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,42538
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PARTIDES D'OBRA

P-1 EDD1A624 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 15 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter de ciment 1:6

Rend.: 0,934 210,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,647 /R x 13,10000 = 65,17741

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,647 /R x 23,77000 = 118,26466

Subtotal: 183,44207 183,44207

Materials

B0F1D2A1 u maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

120,016      x 0,13000 = 15,60208

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,05000 = 0,00630

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

0,016      x 86,87000 = 1,38992

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,1821      x 42,65120 = 7,76678

Subtotal: 24,76508 24,76508

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,75163

COST DIRECTE 210,95878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,95878

P-2 EDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 0,719 102,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,410 /R x 23,77000 = 13,55452

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 13,10000 = 7,47010

Subtotal: 21,02462 21,02462

Materials

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

0,0357      x 25,63000 = 0,91499

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 80,04000 = 80,04000

Subtotal: 80,95499 80,95499

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31537

COST DIRECTE 102,29498
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,29498

P-3 EDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 0,867 43,93 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 23,77000 = 12,33737

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 13,10000 = 6,79931

Subtotal: 19,13668 19,13668

Materials

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 24,28000 = 24,28000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 35,78000 = 0,22541

Subtotal: 24,50541 24,50541

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28705

COST DIRECTE 43,92914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,92914

P-4 F2190710 m Tall amb serra de disc de paviments existents de
mescla bituminosa de com a mínim 15 cm de
fondària.Tot inclòs.

Rend.: 0,942 2,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,092 /R x 13,85000 = 1,35265

Subtotal: 1,35265 1,35265

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,092 /R x 8,99000 = 0,87800

Subtotal: 0,87800 0,87800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01353

COST DIRECTE 2,24418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24418

P-5 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 0,942 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 13,85000 = 2,64650

Subtotal: 2,64650 2,64650

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 13,59000 = 0,72134

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 42,05000 = 1,07134

Subtotal: 1,79268 1,79268
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03970

COST DIRECTE 4,47888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,47888

P-6 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 0,940 6,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,078 /R x 57,44000 = 4,76630

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 42,05000 = 1,29729

Subtotal: 6,06359 6,06359

COST DIRECTE 6,06359
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,06359

P-7 F2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 0,941 7,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 13,85000 = 4,41552

Subtotal: 4,41552 4,41552

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 13,59000 = 2,16631

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,011 /R x 42,05000 = 0,49155

Subtotal: 2,65786 2,65786

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06623

COST DIRECTE 7,13961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,13961

P-8 F219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 0,942 6,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 16,54000 = 1,75584

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 13,85000 = 1,47028

Subtotal: 3,22612 3,22612

Maquinària

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,010 /R x 77,69000 = 0,82473

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,050 /R x 35,00000 = 1,85775

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,010 /R x 72,47000 = 0,76932

Subtotal: 3,45180 3,45180
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03226

COST DIRECTE 6,71018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,71018

P-9 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 0,946 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,018 /R x 72,47000 = 1,37892

Subtotal: 1,37892 1,37892

COST DIRECTE 1,37892
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37892

P-10 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 0,941 6,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes de 11 a 17 t, amb
escarificadora

0,021 /R x 86,18000 = 1,92325

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 82,41000 = 4,46643

Subtotal: 6,38968 6,38968

COST DIRECTE 6,38968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,38968

F2220020 m3 excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 2,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0022 /R x 13,10000 = 0,02882

Subtotal: 0,02882 0,02882

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0263 /R x 42,05000 = 1,10592

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0218 /R x 57,44000 = 1,25219

Subtotal: 2,35811 2,35811
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00029

COST DIRECTE 2,38722
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,38722

P-11 F2224243 m3 Excavació de rasa en terreny fluix, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 0,942 6,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 13,10000 = 0,27813

Subtotal: 0,27813 0,27813

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0503 /R x 121,99000 = 6,51390

Subtotal: 6,51390 6,51390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00417

COST DIRECTE 6,79620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,79620

P-12 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 0,941 13,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,242 /R x 13,10000 = 3,36897

Subtotal: 3,36897 3,36897

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,233 /R x 42,05000 = 10,41196

Subtotal: 10,41196 10,41196

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05053

COST DIRECTE 13,83146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,83146

P-13 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

Rend.: 0,942 4,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 72,47000 = 2,00023

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 55,67000 = 2,65939

Subtotal: 4,65962 4,65962
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,65962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,65962

P-14 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans
mecànics. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 0,946 1,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0152 /R x 47,89000 = 0,76948

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0076 /R x 55,67000 = 0,44724

Subtotal: 1,21672 1,21672

COST DIRECTE 1,21672
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21672

F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres procedents de prèstecs interiors,
amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0263 /R x 13,10000 = 0,34453

A0150000 h Manobre especialista 0,0526 /R x 13,85000 = 0,72851

Subtotal: 1,07304 1,07304

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0318 /R x 42,05000 = 1,33719

C133A030 h compactador duplex manual de 700 kg 0,0526 /R x 8,36000 = 0,43974

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0053 /R x 34,75000 = 0,18418

Subtotal: 1,96111 1,96111

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250

Subtotal: 0,05250 0,05250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01073

COST DIRECTE 3,09738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09738

P-15 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 0,946 1,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h camió per a transport de 7 t 0,045 /R x 23,17000 = 1,10217

Subtotal: 1,10217 1,10217
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,10217
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10217

P-16 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 2,579 1,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 72,47000 = 0,19670

C1501900 h camió per a transport de 20 t 0,117 /R x 32,00000 = 1,45173

Subtotal: 1,64843 1,64843

COST DIRECTE 1,64843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,64843

P-17 F2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 6,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 32,00000 = 6,08000

Subtotal: 6,08000 6,08000

COST DIRECTE 6,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,08000

P-18 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 8,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 6,02000 = 8,72900

Subtotal: 8,72900 8,72900
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,72900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,72900

P-19 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 12,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 75,00000 = 12,75000

Subtotal: 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75000

P-20 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 0,766 28,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 13,10000 = 0,85509

Subtotal: 0,85509 0,85509

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 55,67000 = 2,90705

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 34,75000 = 1,13414

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 47,89000 = 2,18819

Subtotal: 6,22938 6,22938

Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 18,38000 = 21,13700

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250

Subtotal: 21,18950 21,18950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01283

COST DIRECTE 28,28680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,28680

P-21 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 0,743 53,18 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012N000 H oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 15,87000 = 3,20390

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 13,10000 = 7,93405

Subtotal: 11,13795 11,13795

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,12000 = 0,83176

Subtotal: 0,83176 0,83176

Materials

B064300B M3 formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

1,050      x 39,09000 = 41,04450

Subtotal: 41,04450 41,04450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16707

COST DIRECTE 53,18128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,18128

P-22 F965P7ED m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 0,888 22,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 15,87000 = 4,11047

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 13,10000 = 7,37613

Subtotal: 11,48660 11,48660

Materials

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,0935      x 56,50000 = 5,28275

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

0,0021      x 25,63000 = 0,05382

B965A7E0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340

1,050      x 5,01000 = 5,26050

Subtotal: 10,59707 10,59707
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17230

COST DIRECTE 22,25597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,25597

P-23 F9E1521N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5
cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 0,898 24,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H oficial 1a d'obra pública 0,480 /R x 15,87000 = 8,48285

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 13,10000 = 5,25167

Subtotal: 13,73452 13,73452

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 18,77000 = 0,84277

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

0,0031      x 86,87000 = 0,26930

B9E15200 m2 Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,49000 = 6,61980

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,05000 = 0,00105

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

0,0315      x 78,42538 = 2,47040

Subtotal: 10,20332 10,20332

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20602

COST DIRECTE 24,14386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,14386

P-24 F9H10020 t Aglomerat asfàltic trànsit AC 16 surf B50/70 D/S
granític, inclou subministrament, col·locació, regs de
betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs
completament acabat

Rend.: 0,472 50,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 16,54000 = 0,70085

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 13,10000 = 1,11017

Subtotal: 1,81102 1,81102

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 35,00000 = 0,37076

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 55,67000 = 1,17945

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,005 /R x 23,90000 = 0,25318

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 45,40000 = 0,96186

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 50,89000 = 1,07818

Subtotal: 3,84343 3,84343

Materials
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B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reciclat en fred tipus C60B6/B7
REC(ECL-2b)

6,500      x 0,42000 = 2,73000

B9H10010 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de
rodadura AC 16 surf B50/70 D/S amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració

1,000      x 42,43000 = 42,43000

Subtotal: 45,16000 45,16000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01811

COST DIRECTE 50,83256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,83256

P-25 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base
i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 0,493 55,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 13,10000 = 2,28519

A012N000 H oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 15,87000 = 0,61162

Subtotal: 2,89681 2,89681

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 55,67000 = 1,35505

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 45,40000 = 0,92089

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 50,89000 = 1,23870

Subtotal: 3,51464 3,51464

Materials

B9H11K52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari

1,000      x 49,13000 = 49,13000

Subtotal: 49,13000 49,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04345

COST DIRECTE 55,58490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,58490

P-26 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus c50bf5 imp(eci), amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 0,813 0,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 13,85000 = 0,06814

Subtotal: 0,06814 0,06814

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 23,90000 = 0,11759

Subtotal: 0,11759 0,11759

PROJECTE D'URBANITZACIÓ POLÌGONS PA4-PA5-PA6 - Camí de Palau Borell - VILADAMAT 117



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS D´ACTUACIÓ PA4-PA5-PA6
CAMÍ DE PALAU BORELL - VILADAMAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/01/18 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

Materials

B0552460 kg emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus c50bf5 imp(eci)
amb un contingut de fluidificant > 2%

1,500      x 0,30000 = 0,45000

Subtotal: 0,45000 0,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00102

COST DIRECTE 0,63675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63675

P-27 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus c60b3/b4 adh(ecr-1), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 0,875 0,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 13,85000 = 0,04749

Subtotal: 0,04749 0,04749

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 23,90000 = 0,08194

Subtotal: 0,08194 0,08194

Materials

B0552100 kg emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus c60b3/b4
adh(ecr-1)

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 0,29000 0,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00071

COST DIRECTE 0,42014
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42014

P-28 FBA10015 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb
pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes
de vidre amb màquina autopropulsada, inclou
premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Rend.: 0,875 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0032 /R x 13,10000 = 0,04791

A0121000 h Oficial 1a 0,0048 /R x 16,54000 = 0,09073

Subtotal: 0,13864 0,13864

Maquinària

C1B0AU20 h equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,0016 /R x 30,27000 = 0,05535

C1B02AU5 h màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

0,0016 /R x 33,11000 = 0,06054

Subtotal: 0,11589 0,11589

Materials

B8ZBU200 kg pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,09000 = 0,32700
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Subtotal: 0,32700 0,32700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00139

COST DIRECTE 0,58292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58292

P-29 FBA10115 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm
amb pintura reflectant termoplàstica blanca i
microesferes de vidre amb màquina autopropulsada,
inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Rend.: 0,938 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0055 /R x 13,10000 = 0,07681

A0121000 h Oficial 1a 0,0082 /R x 16,54000 = 0,14459

Subtotal: 0,22140 0,22140

Maquinària

C1B0AU20 h equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,0027 /R x 30,27000 = 0,08713

C1B02AU5 h màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

0,0027 /R x 33,11000 = 0,09531

Subtotal: 0,18244 0,18244

Materials

B8ZBU200 kg pintura termoplàstica, per a marques vials 0,150      x 1,09000 = 0,16350

Subtotal: 0,16350 0,16350

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00221

COST DIRECTE 0,56955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56955

P-30 FD7FZ575 M Inspecció de canonades amb ct de càmera de tv Rend.: 1,000 2,10 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-31 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 0,923 45,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 14,58000 = 15,79632

A012M000 h oficial 1a muntador 1,000 /R x 16,40000 = 17,76815

Subtotal: 33,56447 33,56447

Materials

BD7JE300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

1,020      x 10,85000 = 11,06700

Subtotal: 11,06700 11,06700

PROJECTE D'URBANITZACIÓ POLÌGONS PA4-PA5-PA6 - Camí de Palau Borell - VILADAMAT 119



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS D´ACTUACIÓ PA4-PA5-PA6
CAMÍ DE PALAU BORELL - VILADAMAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/01/18 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50347

COST DIRECTE 45,13494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,13494

P-32 FD7JJ325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 0,918 95,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 14,58000 = 31,76471

A012M000 h oficial 1a muntador 2,000 /R x 16,40000 = 35,72985

Subtotal: 67,49456 67,49456

Materials

BD7JJ300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

1,020      x 26,86000 = 27,39720

Subtotal: 27,39720 27,39720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01242

COST DIRECTE 95,90418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,90418

P-33 FD95PP01 m Recobriment protector exterior per a canalització de
fins a 30 cm. de diàmetre, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 0,819 14,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,129 /R x 13,10000 = 2,06337

A012N000 H oficial 1a d'obra pública 0,129 /R x 15,87000 = 2,49967

Subtotal: 4,56304 4,56304

Materials

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

0,198      x 48,25000 = 9,55350

Subtotal: 9,55350 9,55350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06845

COST DIRECTE 14,18499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,18499

P-34 FDB17450 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i
de planta 1,15x1,15 m

Rend.: 0,841 17,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,180 /R x 13,10000 = 2,80380

A012N000 H oficial 1a d'obra pública 0,180 /R x 15,87000 = 3,39667

Subtotal: 6,20047 6,20047

Materials

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

0,2247      x 48,25000 = 10,84178

Subtotal: 10,84178 10,84178

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09301

COST DIRECTE 17,13526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,13526

P-35 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa
excavació, sorra, tub de pead de dn 110 mm, làmina
de plàstic per a senyalització i reblert compactat de
rases. tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Rend.: 0,879 7,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0416 /R x 13,10000 = 0,61998

A0121000 h Oficial 1a 0,0416 /R x 16,54000 = 0,78278

Subtotal: 1,40276 1,40276

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0352 /R x 42,05000 = 1,68391

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,0416 /R x 7,29000 = 0,34501

Subtotal: 2,02892 2,02892

Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,150      x 15,03000 = 2,25450

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

1,020      x 1,38000 = 1,40760

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 3,75210 3,75210

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01403

COST DIRECTE 7,19781
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19781

P-36 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades

Rend.: 0,899 4,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 16,54000 = 0,18398
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 13,10000 = 0,14572

A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 13,85000 = 1,27870

Subtotal: 1,60840 1,60840

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,083 /R x 8,80000 = 0,81246

Subtotal: 0,81246 0,81246

Materials

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

1,050      x 1,60000 = 1,68000

Subtotal: 1,68000 1,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02413

COST DIRECTE 4,12499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12499

P-37 FDG5L002 m Canalització amb prisma tubular format per 2
conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble
capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb
dau de formigó HM-20/B/20/I. Inclou excavació i
rebliment de rasa, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, maniguets d'unió, càrrega i transport de
terres sobrants al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y
compactació si s'escau i taxes d'abocament, inclou
mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Rend.: 0,850 14,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 13,10000 = 4,62353

A0121000 h Oficial 1a 0,045 /R x 16,54000 = 0,87565

Subtotal: 5,49918 5,49918

Materials

BDGZL001 m Cinta senyalització 1,000      x 0,21000 = 0,21000

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

0,066      x 48,25000 = 3,18450

BDGZL003 m Separadors per conductes de 63 mm 2,000      x 0,58000 = 1,16000

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,09000 = 0,09000

B2RAU100 t deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic
superior a 1.100 kg/m3)

0,072      x 4,08000 = 0,29376

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 0,93000 = 1,95300
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PARTIDES D'OBRA

BDGZL002 m Fil guia 2,000      x 0,12000 = 0,24000

Subtotal: 7,13126 7,13126

Partides d'obra

F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres procedents de prèstecs interiors,
amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs
completament acabat.

0,240      x 3,09738 = 0,74337

F2220020 m3 excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. tot inclòs completament acabat.

0,312      x 2,38722 = 0,74481

Subtotal: 1,48818 1,48818

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05499

COST DIRECTE 14,17361
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,17361

P-38 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20,
inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i
lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de
detall. Tot inclòs completamet acabat.

Rend.: 0,877 135,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,900 /R x 13,10000 = 28,38084

A0121000 h Oficial 1a 1,900 /R x 16,54000 = 35,83352

Subtotal: 64,21436 64,21436

Materials

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

0,020      x 86,87000 = 1,73740

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat 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

1,000      x 22,57000 = 22,57000

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

0,220      x 48,25000 = 10,61500

B0F1D2A1 u maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

152,000      x 0,13000 = 19,76000

D070A4D1 m3 morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,210      x 77,34928 = 16,24335

Subtotal: 70,92575 70,92575

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,64214

COST DIRECTE 135,78225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,78225
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PARTIDES D'OBRA

P-39 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 0,907 61,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 13,10000 = 17,33186

A012N000 H oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 15,87000 = 20,99669

Subtotal: 38,32855 38,32855

Materials

B0F1D2A1 u maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

13,9965      x 0,13000 = 1,81955

B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,02000 = 1,02714

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0245      x 18,77000 = 0,45987

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

0,407      x 48,25000 = 19,63775

Subtotal: 22,94431 22,94431

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57493

COST DIRECTE 61,84779
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,84779

P-40 FDK2Z001 u Subminsitre i col·locació d'arqueta tipus DM-HII.
Totalment acabat

Rend.: 0,340 358,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,2173 /R x 16,54000 = 10,57101

A0140000 h Manobre 0,5432 /R x 13,10000 = 20,92918

Subtotal: 31,50019 31,50019

Materials

BDKZL074 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de
70x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent

1,000      x 114,20000 = 114,20000

B2RAU100 t deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic
superior a 1.100 kg/m3)

0,913      x 4,08000 = 3,72504

BDK2RL07 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de
dimensions interiors, prefabricada de formigó amb un
10% de granulats reciclats, tipus LOCALRET o
equivalent

1,000      x 206,13000 = 206,13000

Subtotal: 324,05504 324,05504

Partides d'obra

F2220020 m3 excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. tot inclòs completament acabat.

0,913      x 2,38722 = 2,17953

Subtotal: 2,17953 2,17953
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,31500

COST DIRECTE 358,04976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 358,04976

P-41 FDK2Z002 u Subminsitre i col·locació d'arqueta tipus M. Totalment
acabat

Rend.: 1,000 128,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-42 FFB1PP01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 0,915 9,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,200 /R x 16,40000 = 3,58470

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 14,58000 = 3,18689

Subtotal: 6,77159 6,77159

Materials

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,18000 = 0,18000

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,010      x 39,09000 = 0,39090

BFB1C300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,36000 = 2,40720

Subtotal: 2,97810 2,97810

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10157

COST DIRECTE 9,85126
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,85126

P-43 FFB1PP02 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 0,895 7,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 14,58000 = 1,95486

A012M000 h oficial 1a muntador 0,120 /R x 16,40000 = 2,19888

Subtotal: 4,15374 4,15374

Materials

BFWB1A05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,050      x 21,88000 = 1,09400

BFYB1A05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,11000 = 0,11000
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PARTIDES D'OBRA

BFB1A400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,08000 = 2,12160

Subtotal: 3,32560 3,32560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06231

COST DIRECTE 7,54165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,54165

P-44 FFB1PP03 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 0,870 18,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,230 /R x 16,40000 = 4,33563

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 14,58000 = 4,02207

Subtotal: 8,35770 8,35770

Materials

BFYB1F32 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,54000 = 0,54000

BFWB1F32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6
bar de pressió nominal, per a soldar

0,100      x 53,64000 = 5,36400

BFB1F300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 4,25000 = 4,33500

Subtotal: 10,23900 10,23900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12537

COST DIRECTE 18,72207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,72207

P-45 FG1B0269 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i
finestreta, fixat a columna

Rend.: 0,478 160,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h ajudant electricista 0,280 /R x 14,07000 = 8,24184

A012H000 h oficial 1a electricista 0,280 /R x 16,40000 = 9,60669

Subtotal: 17,84853 17,84853

Materials

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000      x 4,81000 = 4,81000

BG1B0260 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i
finestreta

1,000      x 137,98000 = 137,98000

Subtotal: 142,79000 142,79000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26773

COST DIRECTE 160,90626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,90626

P-46 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 0,841 3,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h ajudant electricista 0,040 /R x 14,07000 = 0,66920

A012H000 h oficial 1a electricista 0,040 /R x 16,40000 = 0,78002

Subtotal: 1,44922 1,44922

Materials

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 2,46000 = 2,50920

Subtotal: 2,50920 2,50920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02174

COST DIRECTE 3,98016
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,98016

P-47 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. tot inclòs.

Rend.: 0,919 3,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h oficial 1a electricista 0,0642 /R x 16,40000 = 1,14568

A013H000 h ajudant electricista 0,0963 /R x 14,07000 = 1,47436

Subtotal: 2,62004 2,62004

Materials

BGY38000 u part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,10000 = 0,10000

BG380900 m conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 0,87000 = 0,88740

Subtotal: 0,98740 0,98740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02620

COST DIRECTE 3,63364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,63364

P-48 FG39D4C5 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de
secció 3 x 95 / 54,6 mm2, col·locat aeri

Rend.: 0,848 10,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A013H000 h ajudant electricista 0,108 /R x 14,07000 = 1,79193

A012H000 h oficial 1a electricista 0,108 /R x 16,40000 = 2,08868

Subtotal: 3,88061 3,88061

Materials

BG39D4C0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de
secció 3 x 95 / 54,6 mm2

1,020      x 6,11000 = 6,23220

Subtotal: 6,23220 6,23220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05821

COST DIRECTE 10,17102
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,17102

P-49 FG39PPB3 u Conversió xarxa eléctrica aèria a soterrada, amb
cables d'escomesa monofásica, caixa d' interruptors i
connexió a xarxa de terres. Inclós muntatge,
accessoris i posta en funcionament.

Rend.: 1,000 3.058,36 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-50 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de
maniobra. inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 0,865 18,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h oficial 1a electricista 0,230 /R x 16,40000 = 4,36069

A013H000 h ajudant electricista 0,230 /R x 14,07000 = 3,74116

Subtotal: 8,10185 8,10185

Materials

BGD10015 u pica de terra per connectar al punt de llum o centre
de maniobra

1,000      x 10,52000 = 10,52000

Subtotal: 10,52000 10,52000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08102

COST DIRECTE 18,70287
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,70287

P-51 FHM10030 u Desmuntatge, trasllat i nou muntatge de lluminària
existent, inclós caixa de connexió, cablejat interior,
excavació i fonamentació. Tot inclòs segons plànols.

Rend.: 0,932 353,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h oficial 1a electricista 2,600 /R x 16,40000 = 45,75107

A0140000 h Manobre 2,600 /R x 13,10000 = 36,54506

A013H000 h ajudant electricista 2,600 /R x 14,07000 = 39,25107

Subtotal: 121,54720 121,54720

Maquinària

C1503000 h Camió grua 2,600 /R x 37,52000 = 104,66953

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 42,05000 = 3,81247
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PARTIDES D'OBRA

C1504R00 h camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 2,600 /R x 25,75000 = 71,83476

Subtotal: 180,31676 180,31676

Materials

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

0,341      x 48,25000 = 16,45325

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 33,51000 = 33,51000

Subtotal: 49,96325 49,96325

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,21547

COST DIRECTE 353,04268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 353,04268

P-52 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o
equivalent, totalment equipada, amb arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,819 183,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,0142 /R x 14,58000 = 18,05499

A012M000 h oficial 1a muntador 2,0284 /R x 16,40000 = 40,61753

Subtotal: 58,67252 58,67252

Materials

BJS10119 u Boca de reg amb racord D 45 mm tipus Barcelona o
equivalent, totalment equipada, amb arqueta

1,000      x 124,13000 = 124,13000

Subtotal: 124,13000 124,13000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,58673

COST DIRECTE 183,38925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,38925

P-53 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i
senyalització vertical. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 0,746 664,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 3,6496 /R x 16,40000 = 80,23249

A013M000 h Ajudant muntador 3,6496 /R x 14,58000 = 71,32864

Subtotal: 151,56113 151,56113

Materials

BM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i
senyalització vertical

1,000      x 511,06000 = 511,06000

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 0,015      x 1,54000 = 0,02310

Subtotal: 511,08310 511,08310
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,51561

COST DIRECTE 664,15984
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 664,15984

P-54 FN120330 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 110 mm.
Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 0,665 375,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,400 /R x 14,58000 = 30,69474

A012M000 h oficial 1a muntador 1,400 /R x 16,40000 = 34,52632

Subtotal: 65,22106 65,22106

Materials

BN120330 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 110 mm,
inclòs tub de polietilè per connexió

1,000      x 309,69000 = 309,69000

Subtotal: 309,69000 309,69000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,65221

COST DIRECTE 375,56327
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 375,56327

P-55 FNZEPP01 u Subministre i col·locació d'escomesa de fins a 32
mm. sobre canonada de PEAD, equipada amb
accessoris de llautó. inlcou portella de fosa dúctil de
18x23 cm. Totalment insta-.lada.

Rend.: 1,000 169,10 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-56 FNZEPP02 u Subministre i col·locació d'accessoris per l'instal.lació
de la xarxa d'aigua potable. corresponent a
derivacions, brides uniosns universals, per la
trancisió de canonades

Rend.: 1,000 184,13 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-57 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a
localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 362,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a
localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament

3,000      x 120,88000 = 362,64000

Subtotal: 362,64000 362,64000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 362,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,64000

P-58 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 0,946 1,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 13,10000 = 0,30465

Subtotal: 0,30465 0,30465

Maquinària

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 111,01000 = 1,27908

Subtotal: 1,27908 1,27908

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00457

COST DIRECTE 1,58830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58830

P-59 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa i pous amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % pm

Rend.: 1,746 5,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 13,85000 = 1,74513

Subtotal: 1,74513 1,74513

Maquinària

C133A030 h compactador duplex manual de 700 kg 0,220 /R x 8,36000 = 1,05338

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 42,05000 = 2,91412

Subtotal: 3,96750 3,96750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02618

COST DIRECTE 5,73881
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73881

P-60 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 3,094 45,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 16,54000 = 5,34583

A013U001 h ajudant 1,000 /R x 13,15000 = 4,25016

Subtotal: 9,59599 9,59599

Maquinària

C1503U10 h camió grua de 5 t 0,250 /R x 27,00000 = 2,18164

PROJECTE D'URBANITZACIÓ POLÌGONS PA4-PA5-PA6 - Camí de Palau Borell - VILADAMAT 131



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS D´ACTUACIÓ PA4-PA5-PA6
CAMÍ DE PALAU BORELL - VILADAMAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/01/18 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,18164 2,18164

Materials

BBM1U110 u placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 33,62000 = 33,62000

Subtotal: 33,62000 33,62000

COST DIRECTE 45,39763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,39763

P-61 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 2,969 53,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h ajudant 1,000 /R x 13,15000 = 4,42910

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 16,54000 = 5,57090

Subtotal: 10,00000 10,00000

Maquinària

C1503U10 h camió grua de 5 t 0,250 /R x 27,00000 = 2,27349

Subtotal: 2,27349 2,27349

Materials

BBM1U120 u placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

1,000      x 41,51000 = 41,51000

Subtotal: 41,51000 41,51000

COST DIRECTE 53,78349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,78349

P-62 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó hm-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada

Rend.: 1,133 130,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h cap de colla 0,300 /R x 15,68000 = 4,15181

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 16,54000 = 14,59841

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,10000 = 11,56222

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 13,85000 = 12,22418

Subtotal: 42,53662 42,53662

Maquinària

C110U025 h retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,100 /R x 47,05000 = 4,15269
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PARTIDES D'OBRA

C131U028 h retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 0,300 /R x 37,89000 = 10,03266

C15019U0 h camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 33,26000 = 11,74228

CZ12U00A h compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 11,66000 = 10,29126

C1700006 h vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,40000 = 2,47132

Subtotal: 38,69021 38,69021

Materials

B060U310 m3 formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,200      x 40,99000 = 49,18800

Subtotal: 49,18800 49,18800

COST DIRECTE 130,41483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,41483

P-63 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 2,239 99,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 16,54000 = 7,38723

A013U001 h ajudant 1,000 /R x 13,15000 = 5,87316

Subtotal: 13,26039 13,26039

Maquinària

C1503U10 h camió grua de 5 t 0,250 /R x 27,00000 = 3,01474

Subtotal: 3,01474 3,01474

Materials

BBMZU126 u pp de placa d'acer s355jr amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

1,250      x 25,94000 = 32,42500

BBMZU622 u base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000      x 51,01000 = 51,01000

Subtotal: 83,43500 83,43500

COST DIRECTE 99,71013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,71013

P-64 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre,
segons designació md del plec de prescripcions
tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 10,028 25,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h ajudant 1,000 /R x 13,15000 = 1,31133

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 16,54000 = 1,64938

Subtotal: 2,96071 2,96071

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1503U10 h camió grua de 5 t 0,250 /R x 27,00000 = 0,67312

Subtotal: 0,67312 0,67312

Materials

BBMZU612 m pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació md
del plec de prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 21,67000 = 21,67000

Subtotal: 21,67000 21,67000

COST DIRECTE 25,30383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,30383

P-65 GD7FZ004 u Formació de connexió mitjançant un injert ´´clik´´
automàtic reversible de pvc segons norma
une-en1401-1 de diàmetre nominal exterior fins a
1000 mm mm amb reducció a 200 o 150 mm de
diàmetre nominal exterior

Rend.: 0,850 93,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,050 /R x 13,10000 = 16,18235

A0121000 h Oficial 1a 1,050 /R x 16,54000 = 20,43176

Subtotal: 36,61411 36,61411

Materials

BD7FZ002 u injert ´´clik´´ automàtic reversible de pvc segons
norma une-en1401-1 de diàmetre nominal exterior
400 mm amb reducció a 200 mm de diàmetre nominal
exterior

1,000      x 57,02000 = 57,02000

Subtotal: 57,02000 57,02000

COST DIRECTE 93,63411
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,63411

P-66 GDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra

Rend.: 0,924 46,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 13,10000 = 15,59524

A0121000 h Oficial 1a 1,100 /R x 16,54000 = 19,69048

Subtotal: 35,28572 35,28572

Materials

B0F1D2A1 u maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

11,004      x 0,13000 = 1,43052

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,013      x 12,34000 = 0,16042

B060U310 m3 formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,209      x 40,99000 = 8,56691

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,000      x 0,71000 = 0,71000

Subtotal: 10,86785 10,86785
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COST DIRECTE 46,15357
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,15357

P-67 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra

Rend.: 0,898 71,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,250 /R x 13,10000 = 18,23497

A0121000 h Oficial 1a 1,250 /R x 16,54000 = 23,02339

Subtotal: 41,25836 41,25836

Materials

B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,000      x 1,02000 = 1,02000

B0F1D2A1 u maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

17,997      x 0,13000 = 2,33961

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,028      x 12,34000 = 0,34552

B060U310 m3 formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,649      x 40,99000 = 26,60251

Subtotal: 30,30764 30,30764

COST DIRECTE 71,56600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,56600

P-68 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 0,880 21,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,315 /R x 13,10000 = 4,68920

A0121000 h Oficial 1a 0,315 /R x 16,54000 = 5,92057

Subtotal: 10,60977 10,60977

Materials

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 10,20000 = 10,20000

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,020      x 42,65120 = 0,85302

Subtotal: 11,05302 11,05302

COST DIRECTE 21,66279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,66279
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P-69 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 0,837 39,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,405 /R x 13,10000 = 6,33871

A0121000 h Oficial 1a 0,405 /R x 16,54000 = 8,00323

Subtotal: 14,34194 14,34194

Materials

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 24,28000 = 24,28000

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,030      x 42,65120 = 1,27954

Subtotal: 25,55954 25,55954

COST DIRECTE 39,90148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,90148

P-70 S2CCG010 U Cata per a la localitzacio de servei Rend.: 1,000 71,66 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XPA100SS pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut Rend.: 1,000 1.712,63 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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9,90

9,15

9,44

9,54

9,20

9,00

9,18

9,21

8,90

8,83

8,43

8,16

7,97

7,74

7,87
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POLÍGONS D'ACTUACIÓ - PA4 - PA5 - PA6 - Camí de Palau Borrell - VILADAMAT

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

Arquitecte

Enric Bayona Prats

1

2

Isaac Moya Bofill

Lidia Casellas Font - Jaume Quer Ros

Nuria, Elena, Marta Casadevall Castelló3

4 Nuria, Elena, Marta Casadevall Castelló

6047702EG0664N0001QT

6048706EG0664N0001LT 7.016,00 m²

5.278,89 m²

2.244,20 m²

3.117,80 m²

6047701EG0664N0001GT

17231A004003110000JY

PropietatFinca Parcel.la cadastral Superfície

5 Eva  Eriksdoter Tigerström 6048707EG0664N0001TT 4.582,00 m²

22.238,89 m²Superfície aportada

Finca Registral

1651

1466

 493

481

632 i 1109

(Hereus de Càndida Perpiñà Castelló)

(Hereus de Càndida Perpiñà Castelló)

862,01 m²Vialitat existent

23.100,90 m²Superfície total àmbit
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9,07

8,41
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8,07
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8,63

7,85
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8,25

8,49

8,20

8,18

8,34

8,18
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Hidrogràfic Q10

PLÀNOL

Ajuntament de Viladamat

234-URB-16

GENER 2018

1/500

DATA

Ref.

ESCALA

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

05

Promotor
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PROJECTE D'URBANITZACIÓ

Arquitecte

Enric Bayona Prats

Superfìcie àmbitPA4

Sòl privat 2.184,00 m²

Sòl cessió vialitat 416,00 m²

Sòl cessió espais lliures 517,80 m²

3.117,80 m² Superfìcie àmbitPA5

Sòl privat 1.850,00 m²

Sòl cessió vialitat 394,20 m²

2.244,20 m² Superfìcie àmbitPA6

Sòl privat 4.038,85 m²

Sòl cessió vialitat 525,33 m²

Sòl cessió espais lliures 714,71 m²

5.278,89 m²
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7,25

7,29

7,42

7,51

7,69

7,76

7,77

10

10

8

8

8

8

8

7

9

9

9

9

9

9

9

9,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

9

7,5

7,5

7,5

7,5

8

8,5

8,5

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P11

P12

P13

P10

A

A1
A2

B

B1

B2

9
5
,
5

3
,7

6
5
°

b

Perfil Coordenada "X" Coordenada "Y" Coordenada "Z"

P1

505932,25 4664507,46 7,97

b 505925,26 4664508,42 7,97

P3 505910,45 4664510,46 8,12

P4 505896,21 4664512,42 8,18

P5 505879,97 4664514,68 8,25

P6 505855,07 4664518,09 8,70

P7 505840,02 4664519,57 8,96

P8 505814,97 4664521,35 9,55

P9 505803,35 4664522,02 9,59

P10 505791,05 4664521,55 9,67

P11 505778,77 4664520,85 9,76

P12 505766,33 4664520,14 9,81

P13 505751,04 4664519,27 10,00

A 505802,16 4664426,52

A1 505796,73 4664521,87

A2 505808,96 4664521,78

B 505839,18 4664423,88

B1 505845,98 4664519,14

B2 505852,22 4664518,49

9
5
,
5

7,346°

Límit asfalt

actual

Límit asfalt

actual

6
,
0
0

1
,
5
0

2
,
5
0

Límit formació

talús escòrrec

Límit formació

talús escòrrec

8
,
0
0

1

0

6

,

9

1

0

°

9
,
5
0

7

5

,

0

1

6

°

B5 505929,18 4664522,85

B3 505928,18 4664513,66

B4 505921,28 4664521,59

B6 505925,29 4664495,80

B6

B5

B3

B4

B7

B7 505926,58 4664505,21

B8

B8 505934,71 4664496,98

P
1
6

P
1
5

P
1
4
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GEOMETRÍA
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Promotor

POLÍGONS D'ACTUACIÓ - PA4 - PA5 - PA6 - Camí de Palau Borrell - VILADAMAT

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

Arquitecte

Enric Bayona Prats



Ct+8,25

Límit asfalt

Límit asfalt

Límit asfalt

Límit asfalt

PCC +7,00

PCC +7,00

PCC +7,00

Cr+7,97

Cr+8,12

Ct+7,97

Cr+8,18

Ct+8,12

Cr+8,25

Ct+8,18

Cr+8,21

Cr+7,92

Excavació:  6,10 m² 

Terraplè   :  0,00 m² 

P 3

P 2

P 1

PCC +7,00

PCC +7,00

Cr+8,40

Cr+7,99

Cr+7,97Ct+7,97

Excavació:  4,87 m² 

Terraplè   :  0,00 m² 

Cr+8,51

Cr+8,00

Excavació:  4,78 m² 

Terraplè   :  0,00 m² 

Cr+8,56

Excavació:  5,26 m² 

Terraplè   :  0,00 m² 

Cr+8,06

P 4

P 5

Cr+7,42

Cr+7,36

Cr+7,35

Cr+7,28

Cr+8,70Ct+8,70

Ct+8,96

Cr+9,59Ct+9,59

Límit asfalt

Límit asfalt

Límit asfalt

Límit asfalt

Límit asfalt

PCC +7,00

PCC +7,00

PCC +7,00

PCC +7,00

Cr+9,55

Cr+9,67

Ct+9,55

Ct+9,67

Cr+8,96

P 7

PCC +7,00

Cr+8,58

Cr+8,98

Excavació:  4,98 m² 

Terraplè   :  0,00 m² 

P 6

Cr+8,74

Cr+9,32

Excavació:  4,13 m² 

Terraplè   :  0,00 m² M
u

r
 
e

x
i
s
t
e

n
t
 

Cr+9,42

Cr+9,82

Excavació:  0,73 m² 

Terraplè   :  2,74 m² 

P 8

Cr+9,46

Cr+9,86

Excavació:  1,10 m² 

Terraplè   :  2,23 m² 

P 9

P 10

Cr+9,57

Excavació:  0,40 m² 

Terraplè   :  1,87 m² 

M
u

r
 
e

x
i
s
t
e

n
t
 

Cr+8.93

Cr+8.82

Cr+8,78

Cr+8,10

Cr+7,94
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POLÍGONS D'ACTUACIÓ - PA4 - PA5 - PA6 - Camí de Palau Borrell - VILADAMAT

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

Arquitecte

Enric Bayona Prats



15,31 12,46 12,29 14,33 11,62 25,12 15,13 25,04 16,49 14,37 14,95 7,07

(PCC 5,00)

P
1

3

P
1

2

P
1

1

P
1

0

P
9

P
8

P
7

P
6

P
5

P
4

P
3

P
2

P
1

47,76 12,24 corba 37,11 6,28 corba 80,79

Rasant vorada sud

1
0

,
0

0

9
,
8

1

9
,
7

6

9
,
6

7

9
,
5

9

1
0

,
0

0

8
,
9

6

8
,
7

0

8
,
2

5

8
,
1

8

8
,
1

2

7
,
9

7

7
,
9

7

9
,
8

6

9
,
9

2

9
,
7

1

9
,
6

6

9
,
5

7

9
,
4

6

9
,
3

2

8
,
9

8

8
,
5

6

8
,
5

1

8
,
4

0

8
,
2

1

8
,
7

4

8
,
5

8

8
,
0

6

8
,
0

0

7
,
9

9

7
,
9

2

Rasant eix carrer

Rasant vorada nord

Rasant vorada sud

9
,
5

5
9

,
4

2

Rasant eix carrer

Rasant vorada nord

Límit asfalt

Cr+10,00Ct+10,00

PCC +7,00

P 13

Excavació:  0,19 m² 

Terraplè   :  2,25 m² 

Cr+9,92

Cr+9,28

PCC +7,00

Cr+9,76Ct+9,76

Cr+9,81Ct+9,81

Límit asfalt

Límit asfalt

PCC +7,00

P 11

P 12

Excavació:  0,32 m² 

Terraplè   :  3,03 m² 

Excavació:  0,43 m² 

Terraplè   :  1,89 m² 

Cr+9,66

Cr+9,71

Cr+9,06

Cr+9,02

PCC +6,50

Ct+7,42

Ct+8,26

Cr+7,02

Ct+7,14

Cr+7,84

Excavació:  2,99 m² 

Terraplè   :  0,06 m² 

P 15

PCC +6,50

Ct+7,69

Ct+8,37

Ct+7,37

Cr+7,98

Cr+7,14

Excavació:  3,26 m² 

Terraplè   :  0,08 m² 

P 14

PCC +6,50

Ct+7,27

Ct+7,63

Cr+6,95 Ct+6,95

Cr+7,67

Excavació:  0,73 m² 

P 16
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fanal

pal

pal

fanal

tanca

tanca

t
a
n
c
a

t
a
n
c
a

t
a
n
c
a

tapes

cartells

tapa

tapa

cartell

senyal

senyal

c
u
n
e
t
a

v

o

r
e

r
a

v

o

r
e

r
a

fanal

fanal

tub de rec

pou

fanal

terme

pal

9,84

9,69

9,90

9,57

9,64

9,78

9,88

9,85

10,16

9,71

9,76

9,90

10,01

9,99

10,15

9,97

9,63

9,60

9,32

8,72

9,44

8,70

9,49

8,63

8,52

8,38

8,24
8,16

8,65

8,79

8,98

9,08

9,09

9,18

9,27

8,52

8,50

9,53

9,68

9,91

9,96

9,92

10,20

10,12

10,03

10,00

9,90

10,1010,36

8,92

8,90

10,07

8,78

9,04

8,83

8,70

8,69

8,81

8,67

8,74

8,61

9,17

9,02

8,78

8,61

8,68

8,83

9,00

9,16

9,32

9,08

8,91

8,77

8,81

8,94

9,11

9,01

9,67

pal

8,51

9,58

9,38

9,13

8,67

8,70

9,29

9,14

8,66

8,86

9,14

9,40

9,40
9,39

9,19

8,73

8,62

8,55

8,85

8,85

9,13

8,48

8,61

8,80

8,70

8,16

9,07

8,41

8,33

8,07

7,99

8,63

7,85

8.00

8,25

8,49

8,20

8,18

8,34

8,18

7,97

7,84

8,67

9,20

9,00

9,18

9,21

8,90

8,83

8,43

8,16

7,97

7,74

7,87

7,96

7,98

8,14

8,16

7,95

7,95

7,76

7,69

7,57

7,49

7,56

7,66

7,76

7,84

8,33

8,46

8,73

8,54

8,76

8,92

8,39

8,22

8,33

tapa

8,35

8,39

8,40

8,50

8,59

8,63

8,24

8,51

8,21

8,15

8,18

7,98

8,32

8,15

8,10

8,05

8,00

7,92

7,85

8,66

7,88

8,05

7,77

7,36

8,41

8,37

7,37

7,98

8,26

7,14

7,84

7,63

6,95

7,67

7,54

6,76

7,66

7,53

7,68

7,86

7,64

7,98

8,04

8,09

8,21

8,29

8,47

7,73

7,73

7,60

7,52

7,42

7,25

7,29

7,42

7,51

7,69

7,76

7,77

10

10

8

8

8

8

8

7

9

9

9

9

9

9

9

9,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

9

7,5

7,5

7,5

7,5

8

8,5

8,5

6
,
0
0

1
,
5
0

3,00

6
,0

0

3,00

7
,
0
0
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09

Promotor

POLÍGONS D'ACTUACIÓ - PA4 - PA5 - PA6 - Camí de Palau Borrell - VILADAMAT

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

Arquitecte

Enric Bayona Prats

Calçada existent

Ampliació calçada 347,20 m²

Construcció nova vorera 192,25 m²

Formació escòrrec 1.556,90 m²

751,95 m²

Vorada nord

Vorada sud

129,50 ml 

189,70 ml

Gual accés a parcel.la 114,15 m²



2 79 12 87
97

61132 5
10

4 5 6

6.00
1.507.00

Construcció Vorera

Calçada existentAmpliació calçada

Formació escorrentía

4%

1%

2 79 12 87

1%

32 4 5 697 611 5

6.00
1.50

Construcció Vorera

Calçada existent Ampliació calçada

10

6.00
1.503.00

Construcció Vorera

Calçada existentAmpliació

Formació escorrentía

Ampliació

0
.
5
0

7.00

Formació escorrentía

0
.
5
0

3.00 1.00

LLEGENDA

1.     Sòls seleccionats per esplanada tipus E2

2.     Tot-ú artificial compactat al 98% PM

4.     Reg d'emprimació C60BF5 IMP

3.     Capa base de mescla bituminosa en calent AC 22

BASE 50/70 G

5.     Reg d'adherencia C60B4 ADH

6.     Capa de rodadura de mescla bituminosa en calent

AC 16 SURF B 50/70 S

7.     Formigó HM-20/P/20/I

9.     Vorada de formigó tipus T2

10.   Formació de cuneta amb terres compactades

11.   Caixa de paviment existent

12.   Capa de morter d'aferrament

8.     Paviment de pannot hidráulic de 25x25 cm.

PLÀNOL

Ajuntament de Viladamat

234-URB-16

GENER 2018

1/40

DATA

Ref.

ESCALA

DETALLS PAVIMENT

10

Promotor

POLÍGONS D'ACTUACIÓ - PA4 - PA5 - PA6 - Camí de Palau Borrell - VILADAMAT

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

Arquitecte

Enric Bayona Prats



tapes

8,18

pal

tanca

tanca

t
a
n
c
a

t
a
n
c
a

t
a
n
c
a

cartells

cartell

tapa

tapa

cartell

senyal

senyal

c
u
n
e
t
a

c
u
n
e
t
a

v

o

r
e

r
a

v

o

r
e

r
a

tub de rec

pou

terme

pal

9,84

9,69

9,90

9,57

9,64

9,78

9,88

9,85

10,16

9,71

9,76

9,90

10,01

9,99

10,15

9,97

9,63

9,60

9,32

8,72

9,44

8,70

9,49

8,63

8,52

8,38

8,24

8,16

8,65

8,79

8,98

9,08

9,09

9,18

9,27

8,52

8,50

9,53

9,68

9,91

9,96

9,92

10,20

10,12

10,40

10,18

10,30

10,03

10,22

10,00

9,90

10,1010,36

8,90

10,07

8,78

9,04

8,83

8,70

8,69

8,81

8,67

8,74

8,61

9,17

9,02

8,78

8,61

8,68

8,83

9,00

9,16

9,32

9,08

8,91

8,77

8,81

8,94

9,11

9,01

9,67

pal

8,51

9,58

9,38

9,13

8,67

8,70

9,29

9,14

8,66

8,86

9,14

9,40

9,40
9,39

9,19

8,73

8,62

8,55

8,85

8,85

9,13

8,48

8,61

8,80

8,70

8,16

9,07

8,41

8,33

8,07

7,99

8,63

7,85

8.00

8,25

8,49

8,20

8,34

8,18

7,97

7,84

8,67

9,15

9,44

9,54

9,20

9,00

9,18

9,21

8,90

8,83

8,43

8,16

7,97

7,74

7,87

7,96

7,98

8,14

8,16

7,95

7,95

7,76

7,69

7,57

7,49

7,56

7,66

7,76

7,84

8,33

8,46

8,89

8,73

8,54

8,76

8,92

9,19

8,39

8,22

8,33

tapa

8,35

8,39

8,40

8,50

8,59

8,63

8,75

8,64

8,62

8,37

8,45

8,51

8,24

8,51

8,21

8,15

8,18

7,98

8,32

8,15

8,10

8,05

8,00

7,92

7,85

8,66

7,88

8,05

7,77

7,36

8,41

8,37

7,37

7,98

8,26

7,14

7,84

7,63

6,95

7,67

7,54

6,76

7,66

7,53

7,68

7,86

7,64

7,98

8,04

8,09

8,21

8,29

8,47

7,73

7,73

7,60

7,52

7,42

7,25

7,29

7,42

7,51

7,69

7,76

7,77

10

10

8

8

8

8

8

7

9

9

9

9

9

9

9

9,5

9,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

9

7,5

7,5

7,5

7,5

8

8,5

8,5

TS

TS

TS

T
S

T
S
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XARXA DE SANEJAMENT 11

Promotor

POLÍGONS D'ACTUACIÓ - PA4 - PA5 - PA6 - Camí de Palau Borrell - VILADAMAT
PROJECTE D'URBANITZACIÓ

Arquitecte

Enric Bayona Prats

Pou de registre existent

Xarxa de sanejament a instal.lar DN 315

Escomesa existent

Xarxa de sanejament existent DN 315

Pou de registre a instal.lar

Nova escomesa  D200

TS

TS

Nova escomesa  D300

LLEGENDA XARXA SANEJAMENT



1

1

10

0.20

mín.

Ø

e

x

t

e

r

i

o

r

esplanada

m
í
n
.

0
.
1
5

Sorra

Cota superior

SECCIÓ TUB CIRCULAR DE POLIETILÈ SN8

Variable (0.55 min.)

Ø
 
e
x
t
e
r
i
o
r

(
v
a
r
i
a
b
l
e
)

H
 
>

 
1

0.02

0.03

0.295

0
.
1
0

SECCIÓ A-A'

0.325

PLANTA (VISTA SUPERIOR)

C

0
.
0
6

0
.
0
2
5

0.688 (diàmetre)

0.02

0.015

0.259

0.035

0.015

SECCIÓ C-C'C'

TAPA DE CLAVEGUERAM

Espai  per especificar

Superficie gravada

dades normativa vigent (gravat no xapa)

n

o

m

d
e

lfa
b

r
i
c

a

n

t

Espai   nom població 

(gravat, no xapa)

(gravat, no xapa)

Espai   nom del   fabricant

n

o

r

m

a
t
iv

avig
e

n

t

n

o

m

po
b

l

a

c

i

ó

(gravat, no xapa)

Model  segons fabricant

d

V
a
r
i
a
b
l
e

V
A

R
I
A

B
L
E

1

1

10

esplanada

m
í
n

0
.
1
0

0
,
1
0

H
 
(
 
V

a
r
i
a
b
l
e
)

Formigó HM-15

Cota superior

Ø

 

i

n

t

e

r

i

o

r

d/2d/2

Canonada de polietilè corrugat

doble capa Ø variable SN8

SECCIÓ TUB CIRCULAR DE POLIETILÈ SN8 PER ESCOMESA DE Ø160

1
Nota:  Replè de les rases amb material purgat sense pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.

1

V
A

R
I
A

B
L
E

FORMIGÓ DE NETEJA

V
A

R
I
A

B
L

E

SECCIÓ POUS DE REGISTRE Ø1200-1000/600 mm

(PER TUBS DE Ø<1000 mm )

0,18

Ø1.20

0,18

1.56

0
.
0
5

0
,
1
0

0
.
6
0
-
0
.
8
0

V
A

R
I
A

B
L
E

BASE

Ø1000

ANELL

V
A

R
I
A

B
L
E

Ø1000

ANELL

TAPA i MARC DE FOSA

CON

Ø1000/Ø600

COTA FONS POU

ARREBOSSAT I LLISCAT

FORMACIÓ DE CANAL

PARET CIRCULAR

DE MAÓ CALAT

FORMIGÓ HM-20

CANONADA

JUNT F-104

VEURE DETALL

DE FORMIGÓ HM-20

DETALL JUNT F-104

SITUACIÓ DEL JUNT

SITUACIÓ DEL JUNT COMPRIMIT

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: CAUTXÚ SBR DURESA 40  SHORE-A NORMES

A L'OPERACIÓ DE MUNTATGE ÉS CONVENIENT LUBRICAR LA ZONA DE LA CAMPANA

SIS 367611.DIN 4060, BS 2494.

AQUEST TIPUS DE JUNT (F-104) PERMETEN EFECTUAR EL MUNTATGE DELS

EL JUNT CENTRA AUTOMÀTICAMENT L'ELEMENT IMPEDINT DESPLAÇAMENTS 

ELEMENTS DELS POUS  AMB EL MÍNIM D'ESFORÇ.

i LLISCAMENTS.

EN L'ESPIGA

EN POSICIÓ DE MUNTATGE

FASE 1

FASE 2

ANELLS PREFABRICATS
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Escomesa amb clau de pas 

Trasllat d'hidrant existent

Xarxa aigua potable PE existent DN 160mm.

Boca de reg (implantació)

Xarxa aigua potable existent FB DN 60mm.

Arqueta amb clau de pas (existent)

Arqueta amb clau de pas (implantació)

Vàlvula reductora de pressió existent

Xarxa aigua potable PE a instal.lar DN 90mm. 

LLEGENDA XARXA AIGUA POTABLE
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Sorra

0.70 mín.
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1
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.
1
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n
.

m
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n
.

1

1

10

Calçada

Tub de protecció

  Ø 30 mín.

Tub d'assentament

 Ø 30 mín.

Tub d'aigua Ø variable

Reomplert de sorra

Formigó HM-20

1

Replè amb material purgat amb pedres inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.

RASA PER A CONDUCCIÓ SOTA VIAL

Els tubs de foneria o d'acer no porten protecció.

INCENDI

A

B

DN A B

80

100

385

420

250

250

Totes les dimensions en mm.

TAPA 

Formigó HM-20

Presa Ø 100 normalitzada

Carret Ø 100 B/B PN-16

Colze Ø 100 embridat

per bombers

Formigó HM-20

Arqueta prefabricada

T derivació Ø 100 B/B PN-16

Ø 100 B/B PN-16

Marc i  tapa foneria

HIDRANT SOTERRAT

Ø

 

1

0

0

m

í

n

i

m

H100

X

Y

,X

,Y

0.02

0.02

0.25

0
.
0
2

0
.
0
2

0
.
2
0

Franja exterior vermella

Fons blanc

Signes interns negres

DIÀMETRE DEL HIDRANT

Hidrant de Ø 100 mm.

COORDENADES DEL HIDRANT

Segons la situació de placa x,y

PLACA VERTICAL DE SENYALITZACIÓ D'HIDRANT SOTERRAT

SECCIÓ LONGITUDINAL

0
.
0
3

0.30

PER A BOCA DE REGMARC I TAPA, DE FONERIA

0.50

0.05 0.30 0.05

0.050.05

0
.
1
0

0
.
3
0
 
m

í
n
.

Tapa i marc de foneria

P. T. mínima 10 atm.

Desguaç

Formigó HM-20

Canonada de polietilè

Paret de totxo arrebossat i  lliscat

per l'interior o prefabricat

Canonada de distribució

0.30X0.20

BOCA DE REG Ø 45MM.

Raccord tipus "Barcelona"

0.15
0.15

A

B

0
.
1
5

0
.
1
5

A

B

F' F

(
*
)

0
.
2
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0
.
2
0
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.
 
1
.
1
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.
)
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.
2
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e

D

C

B

(*) VARIABLE ≥ Ø125 i ≤ Ø315

Desguaç

SECCIÓ F-F'

Espai ubicació

vàlvula

PLANTA

0.15 0.15

Obra de fàbrica o 

formigó HM-20

Arrebossat i  lliscat

ARQUETA TIPUS II

0.90 1.20

0.56 0.56

0.85 0.85

1.09 1.09

TIPUS -I- TIPUS -II-TIPUS -III-

TRONETES

MESURES

A

350

300

0.70

0.56

0.85

1.09

100

B

C

D

TUB Ø MIN.

TUB Ø MAX.

60 125

0.50 1.00

0.60 1.15

0.70 1.40

RASA PER A CONDUCCIÓ SOTA VORERA

de  Ø125 a   Ø315

de  Ø315 a   Ø500

de   Ø50 a   Ø125

Ø NOMINAL CANONADES (m/m)

A (m)
H (m)

NOTES:

Per la utilització de vàlvules de comporta amb o sense pletines,

Per la utilització de vàlvules de ventosa cal tenir en compte la distancia entre pletines,

doncs poden ser dobles o senzilles.

cal tenir en compte el Ø del volant i l'alçada d'aquest des de l'eix de la canonada.

La vàlvula de papallona només pot anar a la troneta tipus III.

Vorera
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Línia aéria  BT existent.

Línia aèria existent a desmuntar

Conversió xarxa aèria a soterrada

Línia aéria  MT existent.

Poste línea MT existent

Poste línea BT existent

Línia soterrada a implantar

Arqueta

Escomesa a parcel.la amb armari

Línia soterrada creuament calçada

de poliester

LLEGENDA XARXA ELÈCTRICA



Cables B.T.

Cinta

Indicadora

Plaques de PE

Sorra

Rasa tipus d'1 circuït sota vorera

Cables B.T.

Cinta

Indicadora

Plaques de PE

Sorra

Rasa tipus de 2 circuïts sota vorera

Rasa tipus de 2 circuïts sota vial

Cinta

Indicadora

Formigó

Cables B.T.

amb tub formigonat

RASES TIPUS DE BT DE 2 CIRCUÏTSRASES TIPUS DE BT D'1 CIRCUÏT

protecció amb sorra protecció amb sorra

Replé material seleccionat

Replé material seleccionat

Replé material seleccionat
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(*) VARIABLE ≥ Ø125 i ≤ Ø315

Desguaç

SECCIÓ F-F'

Espai ubicació

vàlvula

PLANTA

0.15 0.15

Obra de fàbrica o 

formigó HM-20

Arrebossat i  lliscat

ARQUETA TIPUS II

0.90 1.20

0.56 0.56

0.85 0.85

1.09 1.09

TIPUS -I- TIPUS -II-TIPUS -III-

TRONETES

MESURES

A

350

300

0.70

0.56

0.85

1.09

100

B

C

D

TUB Ø MIN.

TUB Ø MAX.

60 125

NOTES:

Per la utilització de vàlvules de comporta amb o sense pletines,

Per la utilització de vàlvules de ventosa cal tenir en compte la distancia entre pletines,

doncs poden ser dobles o senzilles.

cal tenir en compte el Ø del volant i l'alçada d'aquest des de l'eix de la canonada.

La vàlvula de papallona només pot anar a la troneta tipus III.
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CONVERSIÓ DE LÍNEA AÈRIA A LÍNEA SOTERRADA

Segons determinacions de la Norma Tècnica Particular

de les lìneas aèrias de Baixa Tensió (NTP - LABT)

de Fecsa - Endesa

1
.
5
5

1
.
0
6

0
.
2
5

0
.
3
0

0
.
3
5

0.89

0.80

Empotrament variable

ARMARI DE POLIESTRE REFORÇAT

CONNEXIÓ ESCOMESES
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LLEGENDA XARXA TELEFONIA

Xarxa telefonia existent aèria

Nova escomesa de telefonia

Encreuament de vial

Arqueta de registre tipus H

Conversió aèria-soterrània

Nova línia de telefonia soterrada

Arqueta distribució tipus M

Xarxa telefonia existent aèria a desmuntar



Rasa per a 1 o 2 conductes  Ø110

a

0
.
0
8

H

0,03

Formigó  HM-20

Nivell paviment

0
.
1
1

0
.
0
8

0,10 0,11 0,100,11

s
o
t
a
 
v
o
r
e
r
a
 
0
,
4
5
 
m

í
n
.

s
o
t
a
 
c
a
l
ç
a
d
a
 
0
,
8
0
 
m

i
n
.
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1.50 - 1.85

1.85 - 2.50

2.50 - 2.75

2.75 - 3.00

0.75
3.00 - 6.00

-

-

TOTAL (MÍN)

H=ALÇÀRIA

AMPLADA 

Per situar els tubs  Ø63 i Ø40 caldrà calcular previament

la distància entre eixos dels tubs Ø110.

En la instal.lació dels tubs es tindrà prevista la col.locació

d'un filferro per passar fils.

NOTES:

La instalació de les arquetes serà en la vorera, mai  en 

zones de trànsit rodat.

En qualsevol cas se seguirà les normes de la Cia Telefònica
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D

Perfil 60x60x5

ARQUETA PREFABRICADA DE TELÈFONS TIPUS "M"

Preancoratge de

Replè i compactat de rases

al 95% de Pròctor Modificat
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Preancoratge de manipulació

Tac per a fixació de regletes
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1. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

1.1 PROGRAMA DE TREBALL 

Dins dels 8 dies laborables següents al dia que s'hagi d'iniciar l'obra, el contractista adjudicatari presentarà el Programa de Treball, on especificarà el 
ritme o calendari d'execució adequat al pressupost. 

1.2 TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de l'obra serà de 1 any, a comptar a partir de la Recepció provisional de les obres, llevat que en el contracte es modifiqui 
expressament aquest termini.  

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, senyalització, enllumenat, instal.lacions, 
edificacions, obres auxiliars, etc.). 

1.3 TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini d'execució de tots els treballs objecte d'aquesta contracta, i que formen part d'aquest projecte, s'estableix en 4 mesos, que 
començaran a comptar a partir dels 30 dies següent a la signatura del corresponent contracte. 

1.4 INDEMNITZACIONS PER RETARD NO JUSTIFICAT 

El contractista està obligat a entregar l'obra completament acabada en el termini que s'estableix en l'apartat "Termini d'execució". 

Si el termini d'entrega de l'obra es retarda de manera no justificada, el Contractista restarà obligat a indemnitzar a la part contractant d'acord amb 
el que estipuli el corresponent contracte. 

1.5 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Segons el Capítol II, articles del 25 al 54, Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, (Real Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre de 2001) B.O.E. del 26-10-2001, el Contractista estarà classificat en el grup C2, la categoría de classificació serà c). 

1.6 DESPESES DIVERSES 

Les despeses de replanteig, inspecció i liquidació, així com la vigilància, seran a càrrec del contractista, d'acord amb la legislació vigent. 

1.7 PREUS 

Tots els preus que figuren en les distintes unitats d’obra del pressupost d’aquest projecte, inclouen els costos directes, els indirectes, les despeses 

generals i el benefici industrial. 





 

 

2. PRESCRIPCIONS FACULTATIVES, ECÒNOMIQUES I PARTICULARS 
 

2.1 CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 
 
2.1.1 Naturalesa i objecte del Plec de Condicions Generals 

Art. 1 El present Plec de Condicions Generals té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. Ambdós, com a part del 
projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les 
intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor de l'obra, al Contractista o constructor 
de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves 
obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

 
2.1.2 Documentació del contracte d'obra 

Art. 2 Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en 
cas d'omissió o contradicció aparent: 

 1.  Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
 2.  El Plec de Condicions Tècniques i Particulars. 
 3. El present Plec de Condicions Generals (Facultatives i Econòmiques). 
 4.  La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 

 Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporarà al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les 
seves determinacions. 

 En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 

2.2 CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES 
 
EPÍGRAF 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 
L'Arquitecte Director 
Art. 3  Correspon a l'Arquitecte Director: 
 a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl. 
 b)  Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 

 c)  Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que 
es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 

 d)  Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials 
de la seva especialitat. 

 e)  Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar al promotor en l'acte de la recepció. 
 f)  Preparar la documentació final de l'obra, expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de 

final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
Art. 4  Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 a)  Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per 

R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
 b)  Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic 

de les obres. 
 c)  Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la realització de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i 

Salut per a la seva aplicació. 
 d)  Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
 e)  Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de Seguretat i Salut en el treball, controlant la seva correcta 

execució. 
 f)  Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
 g)  Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig 

programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat 
constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats informarà puntualment al Constructor, 
donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin i es comunicaran 
a l'Arquitecte. 

 h)  Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la 
liquidació final de l'obra. 

 i)  Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
 
El Constructor 
Art. 5  Correspon al Constructor: 
 a)  Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions 

provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
 b)  Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent i disposar, en tot cas, l'execució de 

les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l'observància de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en 
el treball. 

 c)  Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
 d)  Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l' obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
 e)  Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant els preparats en obra i 

rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no 
comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 

 f)  Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
 g)  Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 
 h)  Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 



 

 

 i)  Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
 j)  Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
 
Verificació dels documents del projecte 
Art. 6 Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió 

de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 
 
Seguretat i Salut en les obres de construcció 
Art. 7 Les obres per la construcció d’aquest projecte, en matèria de Seguretat i Salut, quedaran regulades pel que estableix el Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Oficina a l'obra 
Art. 8  El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà  una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els 

plànols. 
 
 En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
 - El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
 - La Llicència d'obres. 
 - El Llibre d'Ordres i Assistències. 
 - El Pla de Seguretat i Salut, si és el cas. 
 - El Llibre d'Incidències. 
 - El Reglament i Ordenança de Seguretat i Salut en el Treball. 
 - La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5. j. 
 
Representació del Contractista 
Art. 9 El Constructor està obligat a comunicar a El Promotor la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de 

la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta. 

 Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
 Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del 

Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
 El Plec de Condicions particulars, i en el seu defecte la licitació que presenti el contractista per a adjudicar-se l'obra, determinarà el 

personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir a l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
 L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels 

treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del constructor a l'obra 
Art. 10  El Cap d'obra, o els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador 

o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, i es posarà a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que calguin i 
els facilitarà les dades necessàries per a la comprovació d’amidaments i liquidacions. 

 
Treballs no estipulats expressament 
Art. 11  És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi 

expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi 
l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

 En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal fer un reformat de projecte requerint 
consentiment exprés de El Promotor tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total 
del pressupost en més d'un 10 per 100. 

 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Art. 12 Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs deCondicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i 

instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 
subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 

 Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictada, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho 
sol.licités. 

 
Art. 13  El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les 

instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
Art. 14  Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà 

presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant El Promotor, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs 
de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap 
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, 
el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
Art. 15  El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar 

que per part de El Promotor es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 



 

 

 Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es 
puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 

 
Faltes del personal 
Art. 16  L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi 

la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Art. 17  El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat 

en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
 
EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
 
Camins i accessos 
Art. 18  El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament o vallat. 
 L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
Art. 19  El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències principals que mantindrà com a base 

d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
 El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 

conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del 
Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Art. 20  El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària 

perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, 
l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 

 Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament 
dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

 
Ordre dels treballs 
Art. 21  En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre 

tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres contratistes 
Art. 22  D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la 

realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o 
altres conceptes. 

 En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Art. 23  Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran 

segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
 El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, 

apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li 
serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

 
Pròrroga per causa de força major 
Art. 24  Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pgués començar les obres, o hagués de 

suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la 
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que 
impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 

 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
Art. 25  El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la carència de plànols o 

ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
Art. 26  Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i 

instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al 
Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificar a l'article 11. 

 
Obres ocultes 
Art. 27  De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, s'aixecaran els plànols que calguin per tal que 

quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregarà: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el 
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es 
consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 

 
 
 
 



 

 

Treballs defectuosos 
Art. 28  El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars de caràcter 

tècnic "del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat 
document. 

 Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 

 Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, 
o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels 
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

 Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte 
de l'obra, que ho resoldrà. 

 
Vicis ocults 
Art. 29  Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, 

ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per 
reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, comunicant-ho a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del 
Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de El Promotor. 

 
Dels materials i dels aparells, la seva procedència 
Art. 30  El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els 

casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
 Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplegament, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte 

Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, 
qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

 
Presentació de mostres 
Art. 31  A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
Art. 32  El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les 

excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
 Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador. 
 
Materials i aparells defectuosos 
Art. 33  Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no siguin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguin la preparació que 

s'exigeix o, bé, quan la manca de prescripcions formals del Plec, reconeguessin o es demostressin que no eren adequats per al seu 
objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que 
satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 

 Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà 
fer-ho El Promotor carregant les despeses a la Contracta. 

 Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la 
rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 

 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Art. 34  Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució de les obres, i que la 

Direcció Facultativa decideixi fer, seran per compte de la contracta. 
 El promotor podrà contractar un pla de control de qualitat, fins a un màxim d’un 2 % de l’import de la contracta, que es descomptarà de 

les certificacions. 
 Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se de nou a càrrec també de la 

Contracta. 
 La contracta tindrà coneixement del pla de control de qualitat que el promotor contracti per al control de l’obra, i serà responsable de 

l’assistència a l’empresa que l’executi. 
 
Neteja de les obres 
Art. 35  Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les 

instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra 
ofereixi bon aspecte. 

 
Obres sense prescripcions 
Art. 36  En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades explicitament en 

aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció 
Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

 
 
EPÍGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
 
De les recepcions provisionals 
Art. 37  Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a El Promotor la proximitat del seu acabament amb la finalitat de 

convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 



 

 

 Aquesta recepció es farà amb la intervenció de El Promotor, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es 
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o 
unitats especialitzades. 

 Un cop fet un minuciós reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des 
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.Seguidament, els Tècnics de 
la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 

 Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per 
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir 
a la recepció provisional de l'obra. 

 Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final de l'obra 
Art. 38  L'Arquitecte Director facilitarà a El Promotor la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut detallats en 

l’encàrrec. 
 
Amidament definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
Art. 39  Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al seu amidament definitiu, amb 

la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per 
l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de El Promotor del saldo resultant, fins a un romanent d’un màxim 
del percentatge (%) establert en les condicions particulars de la contracta, que quedarà retingut fins a un termini màxim d’un any, en 
concepte de garantia operativa. 

 
Termini de garantia 
Art. 40  El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Art. 41  Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del 

Promotor i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
Art. 42  La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la 

provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la 
conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

 
Pròrroga del termini de garantia 
Art. 43  Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva 

s'aterminiarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no 
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
De les recepcions de treballs la contracta dels quals hagi estat rescindida 
Art. 44  En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la 

maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser 
recomençada per una altra empresa. 

 Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 37. Transcorregut el termini de 
garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. 

 Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
 

2.3 CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
EPÍGRAF 1 
 
Principi general 
Art. 45  Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta 

actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Art. 46  El Promotor, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual 

de les seves obligacions de pagament. 
 
EPÍGRAF 2 
 
Fiances 
Art. 47  El Contractista haurà de constituir una fiança mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa 

proporció. 
 
Fiança provisional 
Art. 48  En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada 

subhasta. 
 El Contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució d’una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a 

l’anunci de la subhasta, la fiança definititva que s’assenyali. Aquesta pot constituïr-se en qualsevol de les formes especificades en 
l’apartat anterior. 

 El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de condicions particutlars, no excedirà de 
trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l’adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l’adjudicatari la carta 
de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 



 

 

 L’incompliment d’aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l’adjudicació, i l’adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que haguès 
fet perr prendre part en la subhasta. 

 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Art. 49  Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 

l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Promotor, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, i abonarà el seu import de la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el Promotor, en el cas 
que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses fetes en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

 
De la seva devolució en general 
Art. 50  La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada l'Acta de Recepció 

Definitiva de l'obra. El Promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de 
l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 

 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 
 
Art. 51  Si El Promotor, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, el Contractista tindrà dret que se li retorni la 

part proporcional de la fiança. 
 
EPÍGRAF 3: DELS PREUS 
 
Composició dels preus unitaris 
Art. 52  El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el 

benefici industrial. 
 
 Es consideren costos directes: 
 a)  La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
 b)  Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la 

seva execució. 
 c)  Els equips i sistemes tècnics de Seguretat i Salut per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals. 
 d)  Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que generin per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal.lació 

utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
 e)  Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment esmentats. 
 
 Es consideraran costos indirectes: 
 Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, 

laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes 
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 

 
 Es consideraran despeses generals: 
 Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com 

un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s' 
estableix en un 13 per 100 

 
 Benefici industrial 
 El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
 Preu d'Execució material  
 S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial. 
 
 Preu de Contracta 
 El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
 L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
Art. 53  En el cas que els treballs a fer en un edifici o qualsevol obra aliena es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que 

importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en 
concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars 
s'estableixi un altre de diferent. 

 
Preus contradictoris 
Art. 54  Es produiran presu contradictoris només quan El Promotor mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en 

alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
 El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
 Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i 

en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg 
dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent a la localitat. 

 Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
Art. 55  Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext 

d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de 
les obres (amb referència a Facultatives). 

 



 

 

Formes tradicionals d’amidar o d'aplicar els preus 
Art. 56  En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la forma d’amidar les unitats 

d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de 
Condicions particulars. 

 
De la revisió dels preus contractats 
Art. 57  Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats 

que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) del total del pressupost de Contracte. 
 En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula 

establerta en el Plec de Condicions Particulars, el Contractista percibirà la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 
3 per 100. 

 No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmagatzament de materials 
Art. 58  El Contractista està obligat a fer els emmagatzaments de materials o aparells d'obra que El Promotor ordeni per escrit. 
 Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Promotor són, de lla seva exclusiva propietat; el Contractista serà responsable de 

la seva cura i conservació. 
 
EPÍGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
Administració 
Art. 59  "Obres  per Administració" són aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el Promotor, sigui ell 

personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
 Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
 a)  Obres per administració directa. 
 b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
Art. 60  "Obres per Administració directa" són aquelles en què el Promotor per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix 

Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, 
adquirint els materials, contractant el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions necessàries 
perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la. En aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva 
realització, és un simple dependent del Promotor, ja sigui com treballador seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, 
per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 

 
Obres per administració delegada o indirecta 
Art. 61  S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Promotor i un Constructor perquè aquest últim, per 

comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i s’acordin. 
 
 Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecta" les següents: 
 a)  Per part del Promotor, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització 

dels treballs convinguts, el Promotor es reserva la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en 
la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, 
tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 

 b)  Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els 
mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, sigui necessari per a l'execució dels 
treballs, i percibirà per això del Promotor un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades 
pel Constructor. 

 
Liquidació d'obres per administració 
Art. 62  Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat 

s'estableixin en les "Condicions particulars de caràcter econòmic" vigents a l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Promotor, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant 
els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

 
 a)  Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels 

esmentats materials a l'obra. 
 b)  Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que està establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores 

treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació 
numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, 
etc., que hagin treballat a l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 

 c)  Les factures originals dels transports de materials posats a l'obra o de retirada d'enderrocs. 
 d)  Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 

Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Promotor. 
 
 A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la quan hagin intervingut el Constructor se li 

aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), i s’entendrà que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans 
auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que 
generi el seu Benefici Industrial. 

 
Abonament al constructor dels comptes d'administració delegada 
Art. 63  Llevat pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Promotor mensualment 

segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel Promotor o pel seu delegat representant. 



 

 

 Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de l'obra realitzada, la valorarà 
d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat 
el contrari contractualment. 

 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Art. 64  Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Promotor per a l'adquisició dels materials i 

aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Promotor, o en la seva representació a 
l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, i necessitarà la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 

 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
Art. 65  Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament el Constructor ha de presentar, que 

els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments 
normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest 
faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 

 Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Promotor queda 
facultat per resarcir-se de la diferència, rebaixarà el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d’efectuar. En cas de no arribar ambdues 
parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

 
Responsabilitats del constructor 
Art. 66  En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes de construcció que poguessin 

tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones 
per no haver pres les mesures necessàries fixades en les disposicions legals vigents. En canvi, i amb excepció de l'expressat a l'article 63 
precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en 
aquest article. 

 En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre 
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

 
EPÍGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
Art. 67  Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi 

preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 1r.  Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de 

la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 2n.  Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent variar solament el nombre 

d'unitats executades. 
  Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per 

cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els 
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a l’amidament i valoració de les diverses unitats. 

 3r.  Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord 
amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 

  S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions a les ja esmentades en el cas anterior. 
 4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" 

determina. 
 5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
Art. 68  En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà 

el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons l’amidament que haurà practicat 
l'Aparellador. 

 El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l’amidament general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna 
d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions 
de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 

 
 L'Aparellador o Arquitecte tècnic facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyades d'una nota d'enviament, al 

Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per extendre aquesta relació, amb la finalitat que, dins del termini de deu 
(10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o 
fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà , si s’escau, les reclamacions del Contractista i li comunicarà la seva resolució. Cas que sigui 
refusada, el Contractista podrà acudir davant el Promotor contra la resolució de l'Arquitecte-Director segons el que està previst en el 
"Plec General de Condicions Facultatives i Legals". 

 
 Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 

executades. 
 De l'import es deduirà, quan així estigui establert, el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
 El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Promotor, podrà ser certificat fins el noranta per cent (90 

per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
 
 Les certificacions es remetran al Promotor, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i 

entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 



 

 

 Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. Si l'Arquitecte-Director ho 
exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 

 
Millores d'obres lliurement executades 
Art. 69  Quan el Contractista, amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides més grans del 

que assenyala el Projecte o els substituís una classe de fàbrica per un altre tipus de cost més elevat, o executés amb dimensions més 
grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís a l'obra, sense que se li hagi demanat, qualsevol altra modificació que sigui 
beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, només tindrà dret a l'abonament del que pogués correspondre-li en el cas que hagués 
construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 
Abonament de treballs pressupostats amb Partida Alçada 
Art. 70  Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars de caràcter econòmic", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs 

pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran previ amidament i 

aplicació del preu establert. 
 b)  Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, 

deduïts dels similars contractats. 
 c)  Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, 

exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar,. Si és així, 
l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest 
compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, 
en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge 
que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Art. 71  Si s’han d’efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs especials o ordinaris, que per no haver estat contractats no siguin per compte 

del Contractista, i no hagin estat contractats a terceres persones, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses que 
ocasionin, i li seran abonats pel Promotor per separat de la Contracta. 

 A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament el tant per cent de l'import total que, en el 
seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 

 
Pagaments 
Art. 72  El Promotor pagarà en els terminis prèviament establerts. L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions 

d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
Art. 73  Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
 1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, el Contractista no els hagués realitzat en 

el termini establert, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, els preus que figuren en el 
pressupost seran valorats i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, 
en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 

 2n.  Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat 
durant aquest temps pel Promotor, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 

 3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, 
no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

 
EPÍGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
Art. 74  La indemnització per retard en l'acabament s'establirà per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el 

calendari d'obra, s’estableix en un tant per mil de l'import total dels treballs contractats fixats en el plec de clàusules particulars de la 
contracta. 

 Les sumes resultants es descomptaran de l’última certificació o/i es retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
Art. 75  Si el Promotor no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el 

dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de 
temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 

 Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar aquest pagament, el 
Contractista tindrà dret a la resolució del contracte, i es procedirà a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a 
la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 

 Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part 
de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

 
EPÍGRAF 7: DIVERSOS 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
Art. 76  No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director ha ordenat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin 

la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
 Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del Projecte, a no ser que 

l'Arquitecte-Director ordeni, tamb'e per escrit, l'ampliació de les contractades. 
 En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per 

escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells que s’hagi ordenat utilitzar i els augments que 
totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 



 

 

 Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els 
imports de les unitats d'obra contractades. 

 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
Art. 77  Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest 

determinarà el preu o partida d'abonament després d’escoltar al Contractista, qui s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, 
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la segons condicions establertes, sense 
excedir l'esmentat termini. 

 
Assegurança de les obres 
Art. 78  El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva. 

L’import de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per 
la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Promotor, perquè s'aboni l'obra que es construeixi, i a 
mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs 
de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Promotor podrà disposar d'aquest 
import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada. La infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu 
suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 
emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin 
abonat, però solament en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte 
a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 

 
 En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i el seu import, i si no es preveu res, 

s'entendrà que l'assegurança ha d’emparar tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
 Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, 

en coneixement del Promotor, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
Art. 79  Si el Contractista, tot i essent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, i si l'edifici no ha estat 

ocupat pel Promotor abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Promotor, podrà disposar tot el que 
calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el necessari per la seva bona conservació, i s’abonarà tot per compte de la Contracta. 

 En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com per resolució del contracte, està obligat a deixar-lo 
desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 

 Després de la recepció provisional de l'edifici i si la seva conservació és a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, estris, 
materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 

 En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, 
procedirà en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del Promotor 
Art. 80  Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Promotor, edificis o utilitzi materials 

o útils que pertanyin al Promotor, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer l’entrega a l'acabament del contracte, en estat de 
perfecte conservació, reposarà els que s'hagin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els 
edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

 El Contractista a l’acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, si no ha complert amb el que es preveu en el 
paràgraf anterior, serà el Promotor qui haurà de dur-ho a terme a càrrec de la fiança dipositada pel contractista. 

 
2.4 ANNEX AL PLEC DE CONDICIONS 

 
2.4.1 FITXA DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

El plec de Condicions Tècniques Generals complementarà en defecte de documentació del Plec de Condicions Tècniques Particulars, la Normativa 
assenyalada com d'obligat compliment, les normatives de compliment condicional per a la ubicació de l'edifici i establerta pels organismes de 
l'Administració Local i empreses concessionàries de serveis públics, la qual haurà d'ésser coneguda i complimentada per l'empresa constructora i els 
seus representants a l'obra; així com el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura de l'any 1960, i la reglamentació vigent 
sobre Seguretat i Salut en el Treball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. PLEC DE  PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
 

3.1.1    Prescripcions i generalitats 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de Contractes de l'Estat i en el Reglament per a la seva aplicació, 
així com en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, regirà en la realització de les obres del  “Projecte  
d’urbanització de carrer de nova obertura situat entre els carrers Major i la carretera C-25 de Riudellots de la Selva” 
 
A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació les que, relatives al tipus d'obres d'aquest projecte, apareixen a la Instrucció 
per al projecte i l'execució d'obres de formigó en massa o armat (EHE); en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts 
(PG-4); en el Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics; en el Plec General de Condicions Facultatives de canonades per 
a l'abastament d'aigua i, en general, en els Reglaments, Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que guardin relació amb les esmentades obres, 
amb les seves instal·lacions complementàries i amb els treballs necessaris per realitzar-les. 
 
Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma diferent algun concepte, serà aleshores vàlida la 
prescripció més restrictiva. 
 
La ubicació, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva construcció, principalment per adaptar-les a les característiques del 
terreny que aparegui en efectuar les excavacions. Aquestes modificacions es faran solament mitjançant ordre per escrit del Director d'Obra i seran 
d'obligat compliment per al Contractista, dins del que, sobre el particular, disposa la Llei de Contractes de l'Estat i el Reglament per a la seva aplicació. 
 

3.1.2 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 la 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. 
 

3.1.3 Senyalització de les obres 
 
Hauran d'ésser senyalitzades les obres que ho necessitin en la forma i condicions que indiqui el Director d'Obra. 
Aquests senyals hauran d'ésser conformes amb els models oficials de la Generalitat de Catalunya. 
 

3.1.4 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: 
 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments (Decret 776/1997 del 30 de maig). 
Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics de 10-IV-64 (P.C.C.H. - 64). 
 

"Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE), aprovat per Decret. 
 

Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigües, aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1974. 
 

Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades de Formigó, de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
 

Plec de Condicions vàries de l'Edificació (1948) compost pel Centre Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior dels Col·legis 
d'Arquitectes i adaptat a les Obres depenents de la Direcció General d'Arquitectura. Reimprès l'any 1963. 

 
Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura-1960, aprovat per O.M. del 4 de juny de 1973. 

 
Norma NBE/EA-95 referent ales estructures d’acer en edificació. 

 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d'electricitat-posta 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 del 11.4.1946 i 8.2.1951). 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25.10.1997). 
Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 (B.O.E. del 10 de Abril). 

 
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 per a Baixa Tensió i instruccions complementàries, aprovat per Decret 4213/1973 del 20 de setembre. 

 
Normes de Pintura de l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terrades (E.T.). 

 
Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres. 

 
Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm. 

 
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 l'Director de l’obra decidir les prescripcions a complir. 
 

3.1.5 Condicions generals 
 
Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en aquest Plec i ser aprovats per l'Director de l’obra. 
Serà obligació del Contractista avisar l'Director de l’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 pel 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 l'Director de l’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. 
 
Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra immediatament, excepte si té autorització de l'Director 
de l’obra. 
 

3.1.6 Descripció del projecte 
 

La descripció de les obres objecte del present projecte es troba a l’apartat corresponent de la Memòria. 

 

3.2 UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
 

3.2.1 Treballs generals. 
 

3.2.1.1 Replantejament. 
 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per 
compte i risc de contractista. 
 
ElDirector comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del 
Director la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. 
Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 
Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, 
necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal 
esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb 
les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el Director demani, 
evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els 
esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant 
els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats 
anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i 
senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o 
eliminats, el que comunicarà per escrit alDirector, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 
 
 

 



 

 

3.2.1.2 Accés a les obres. 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions 
auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de 
materials a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com 
demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
 
La propietat es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el 
Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a 
l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 
 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de 
caràcter públic com privat. 
 
La propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del 
contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, 
reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, 
mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
 

3.2.1.3 Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les 
instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació 

s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions 
auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 

3.2.1.4 Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a 
l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del 
contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a 
confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per 
que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense 
consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que 
aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no 
fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la 
maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de 
les seves previsions. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats corresponents i, en 
conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
 
 



 

 

3.2.2 Moviment de terres. 
 

3.2.2.1 Aclariment i estassada del terreny. 
a) Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o 
qualsevol altre material indesitjable. 
 
b) Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
 

3.2.2.1.a- Enderrocs i demolicions. 
 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 

3.2.2.1.b- Escarificació i compactació. 
 
- Definició. 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o 
pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
- Execució de les obres. 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 

3.2.2.1.c- Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 
 
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la compactació dels productes remoguts o de la 
superfície resultant, un cop retirats els productes esmentats. 
 

3.2.2.1.d- Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres existents a les quals s’els hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa 
bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions d’adherencia de les capes antigues amb les noves.  
 
La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió.  
 

3.2.2.2 Excavacions. 
 

3.2.2.2.a- Consideració general. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències topogràfiques precises. 
 

3.2.2.2.b- Excavació de terra vegetal. 
 
- Definició. 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. La seva execució inclou, sense que la 
relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 
- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  
 
- Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha 
d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es 
podran utilitzar moto-anivelladores per la seva remoció. 
 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de 
troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per 
evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ 
aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
 

3.2.2.2.c- Excavació en desmunt. 
 
- Definició. 
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la 
formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 



 

 

 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la 

cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou 
l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; 
sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

 
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material 

s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador 
(en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als 
plànols o  per l'Director de l’obra. 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
 
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, 
retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels 
següents requisits: 
 
- S'ha d'haver preparat i presentat al Director de l’obra, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En 

particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de 
replè. 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici del Director de l’obra, totes les operacions 
preparatòries per garantir una bona execució. 

 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular 
ordeni l'Director de l’obra, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques 
precises. 
 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) 
centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3. 
 
L'Director de l’obra, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al 
projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat 
d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués 
necessitat d'un eixamplament palerior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que 
puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries. 
 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents 
assaigs, per la seva aprovació.  
 
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra. 
 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.  
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la voladura, de forma que no siguin 
sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 
 
L'aprovació del Programa pel Director d’Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat 
necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 
 



 

 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho 
fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no 
sigui objecte d'abonament.  
 
- Drenatge. 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Director de l’obra. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb 
aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos segons l'Director de l’obra. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Director de l’obra, davant els nivells aqüífers  que es trobin en el 
curs de l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, procedirà quan l'Director de l’obra ho 
indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
- Toleràncies. 
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres entre cotes extremes de l'esplanació 

resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior 
serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent 
d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la 
cuneta. 

        
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les 
excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 
 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en 
menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície 
perfectament sanejada. 
 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 
 
- Esllavissaments. 
 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits en els plànols.  
 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran      conceptuats com inevitables.  
 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    
 
- Pretall. 
 
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests 
sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla 
de forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una 
esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els 
estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 
 

3.2.2.2.d- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
- Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar 
unes instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació 

convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin 
sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 
d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en 
cas de materials inadequats o sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 



 

 

 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius 
o martell picador. 
 
- Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Director de l’obra, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el 
desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades , es notificarà immediatament a l'Director 
de l’obra per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les 
proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos 
de l'excavació. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Director de l’obra, prescindir de l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou 
amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les 
característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les 
mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en 
menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la 
sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop l'Director de l’obra hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Director de l’obra immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi 
i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Director de l’obra davant els nivells aqüífers que es trobin durant el 
curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Director 
de l’obra ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests 
sistemes.  
 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els 
corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  
 
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al de l'obra.  
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats 
els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 
 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat 
necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 



 

 

 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin 
aconsellable. En aquest cas el Contratista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui 
objecte d'abonament. 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents 
en els fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessi-
vament prims.  
 

3.2.2.3 Terraplenats i rebliments. 
 

3.2.2.3.a- Terraplens o pedraplens. 
 
- Definició. 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars 
per al material provinent de les excavacions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon 
d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, 
reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 
 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més a més: 
 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
- Execució de les obres. 
 
L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer 
de 2002. 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm 
d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, 
compactant els fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat  amb el conjunt del 
terraplè.  
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions 
establertes, els quals seran estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la 
mateixa.  
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació 
exigit. 
 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en 
condicions.  
 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà 
segons les Normes d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
  
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense 
embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 
 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir 
el grau de compactació exigit els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
 
- Compactació. 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 
- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

 - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es compactarà al cent per cent (100%) de 
la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat 

El complimnet d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 
 

3.2.2.3.b- Rebliments localitzats. 
 
- Definició. 



 

 

Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extrasdós d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin 
l’utilització dels mateixos equips que per l’execució de terraplens. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- La preparació de la superfície d’assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest plec.. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta 
centímetres (30 cm). 
 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte 
d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  
 
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció 
d’Obra. 
 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a 
l'assaig Proctor Modificat. 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de terraplens i testeres de passos inferiors,la 
compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 
 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà segons el que estableix l’article 513 del PG3. Així 
mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les 
condicions fixades per a la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa de transició a 
disposar en els trasdos de les obres de fàbrica. 
 
Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del 
mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 
 

3.2.2.4 Acabats. 
 

3.2.2.4.a- Allisada de talussos. 
 
- Definició. 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i capa de coronació, així com els talussos de 
desmunts i afermat. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 

3.2.2.5 Obres diverses. 
 

3.2.2.5.a- Camins d’accessos als talls. 
 
En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les excavacions en desmunt com per a l’execució dels 
terraplens, estructures o obres de drenatge transversal. 
 
S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la formació, manteniment i eliminació si cal dels camins. 
 

3.2.3 Drenatge i sanejament 
3.2.3.1  Pericons i pous. 

 
Definició. 
 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte 
o autoritzat pel Director de l'Obra. 
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament i col·locació dels materials. 

- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 

- Les tapes. 

- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
 Execució de les obres. 



 

 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 
 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 
 
 
 
 

3.2.3.2  Canonades 
 
3.2.3.2.a- Tubs de formigó armat 

 
Condicions del procés d'execució 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats 
en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues 
de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs 
dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o 
funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs 
s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a 
temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de 
complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons 
la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 

3.2.3.2.b- Claveguerons de formigó. 
 
Definició. 
 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de 
formigó prefabricats, embeguts en formigó. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 

- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 

- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de formigó i  plànols. 

- El transport a abocador dels productes d'excavació. 

- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els encofrats i estrebades necessàries. 

- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc 
d'embocadura amb aletes. 

- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a baixants. 

- El rebliment amb material producte de l'excavació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
Execució de le obres. 
 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de formigó. 
 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, 
havent estat comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant 
expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic. 
 
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per 
cada un dels anomenats elements.  
 



 

 

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure les obres. 
 

3.2.3.2.c- Tubs de P.V.C.  per a clavegueres i col·lectors 
 
1.- Definició i cractrístiques dels elements 
 
- Definició 
 
Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC injectat per a unió encolada 
- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 
 
- Caracterìstiques generals. 
 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 
-Tub de PVC injectat. 
 
Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 
Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332. 
Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la UNE 53-112. 
 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
 - Designació comercial 
 - Sigles PVC 
 - Diàmetre nominal en mm 
 - UNE 53-332 
 
Gruix de la paret: 
----------------------------------- 
-Diàmetre nominal -Gruix nominal  - 
-      (mm)       -    (mm)       - 
----------------------------------- 
-       110       -    3,0        - 
-       125       -    3,1        - 
-       160       -    4,0        - 
-       200       -    4,9        - 
-       250       -    6,1        - 
-       315       -    7,7        - 
-       400       -    9,8        - 
-       500       -   12,2        - 
-       630       -   15,4        - 
-       710       -   17,4        - 
-       800       -   19,6        - 
----------------------------------- 
 
Densitat >= 1350 kg/m3 
   <= 1460 kg/m3 
Temperatura de reblaniment VICAT >= 79°C 
Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) < 5% 
Allargament fins el trencament >= 80% 
Resistència a la tracció >= 45 MPa 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior mig: 
          - 110 mm <= DN <= 250 mm + 0,3% DN mm 
          - 315 mm <= DN <= 800 mm + 1 mm 
- Gruix de la paret: 
----------------------------------------- 
-Gruix nominal -Tolerància en el gruix  - 
-    (mm)      -         (mm)           - 
----------------------------------------- 
-     3,0      -   + 0,5   -   - 0,0    - 
-     3,1      -   + 0,5   -   - 0,0    - 
-     3,9      -   + 0,6   -   - 0,0    - 
-     4,9      -   + 0,7   -   - 0,0    - 
-     6,1      -   + 0,9   -   - 0,0    - 
-     7,7      -   + 1,0   -   - 0,0    - 
-     9,8      -   + 1,2   -   - 0,0    - 
-    12,2      -   + 1,5   -   - 0,0    - 
-    15,4      -   + 1,8   -   - 0,0    - 



 

 

-    17,4      -   + 2,0   -   - 0,0    - 
-    19,6      -   + 2,2   -   - 0,0    - 
----------------------------------------- 
     - Llargària + 10 mm 
 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332. 
 
-Tub de PVC injectat per a unió encolada. 
 
Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 
------------------------------------------------- 
- DN  -Diàmetre interior mig -Llargària mínima  - 
-(mm) -       (mm)           -     (mm)         - 
-     ------------------------------------------- 
-     -  mínim   -  màxim    -                  - 
------------------------------------------------- 
- 110 -  110,0   -  111,2    -      48          - 
- 125 -  125,0   -  126,2    -      51          - 
- 160 -  160,1   -  161,4    -      58          - 
- 200 -  200,3   -  201,4    -      66          - 
- 250 -  250,3   -  251,4    -      74          - 
- 315 -  315,3   -  316,4    -      82          - 
------------------------------------------------- 
 
- Tub de PVC per a unió amb anella elastomèrica. 
 
A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma 
(DN = diàmetre nominal en mm ) 
 
Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica: 
------------------------------------------------------ 
-Diàmetre nominal -Llargària mínima de l'embocadura  - 
-      (mm)       -             (mm)                 - 
------------------------------------------------------ 
-      110        -              46                  - 
-      125        -              50                  - 
-      160        -              59                  - 
-      200        -              70                  - 
-      250        -              86                  - 
-      315        -             101                  - 
-      400        -             122                  - 
-      500        -             146                  - 
-      630        -             178                  - 
-      710        -             199                  - 
-      800        -             222                  - 
------------------------------------------------------ 
 
- Tub de formació helecoïdal. 
 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 
     - Densitat    >= 1350 kg/m3 
          <= 1460 kg/m3 
     - Coeficient de dilatació lineal a 0°C >= 60 millonèsimes/°C 
          <= 80 millonèsimes/°C 
     - Temperatura de reblaniment Vicat >= 79°C 
     - Resistència a la tracció simple 500 kp/cm2 
     - Allargament a la rotura  >= 80% 
     - Absorció d'aigua   <= 1 mg/cm2 
     - Opacitat    0,2% 
 
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral.lelament sobre superfícies 
planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateixcostat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila 
ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- Normativa de compliment obligatoriI 



 

 

 
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA O PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN <= 315 MM: 
* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones subterráneas, enterradas o no y 
empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo." 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

3.2.3.2.d- Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 
 
- Definició 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 
(C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 
 
- Materials 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
 
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% 
exempt de plastificants. Podrà contenir altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 
 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a l'obra seran els de la taula següent: 
 
- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
 
Característiques del material Valors 

 
Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 kg/dm3 UNE 53020/1973  
Coeficient de dilatació lineal De 60 a 80 milionèsimes per ºC UNE 53126/1979  
Temperatura de reblaniment 79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 kg 
Resistència a tracció simple 500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 provetes
Allargament al trencament 80 % UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 provetes
Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  
 
- Fabricació dels tubs de P.V.C. 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec de condicions, els cantells de la banda estan 
conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de 
forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels 
cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines 
viníliques dissoltes en acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 
 
En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 
 
- Juntes 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les exposades anteriorment. 
 
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat 
a on estarà la sortida de l'aigua. 
 
- Instal·lació en rasa 
 
a) Amb trànsit de vehicles 
- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina 

abans de capes asfàltiques. 
- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil adequat. 
- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la calçada. 
 
b) Sense trànsit de vehicles 
- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material filtre, serà de mides similars a les del quadre 

adjunt, col·locant o no el geotextil segons terrenys i criteris del projectista. 
 
c) Rebliment 
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre generatriu superior i distàncies en costats, en 
funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de dimensionament) 
 

3.2.3.3  Pous de registre 
 
Aquest article es refereix a l’execució específica dels pous de registre. 
 
Per a la seva realització i control seran d'aplicació, a part de les prescripcions del Capítol II del present Plec, les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació. Els materials emprats hauran de complir les especificacions contingudes en el present Plec de Condicions. 
 
En general no s'iniciarà la construcció de cap d'aquests elements sense que el Director d'Obra hagi aprovat prèviament l’excavació de la caixa 
corresponent. 



 

 

A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferencies superiors al cinc per cent (5%) respecte a les indicades als plànols o a les solucions 
adoptades. 
 
Els errors d'enràs amb el paviment de les tapes metàl·liques de qualsevol tipus no seran superiors a cinc mil·límetres (5 mm). 
 
Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig centímetre (0,5 cm) per tal de no afectar el pendent de les 
conduccions i evitar velocitats lentes que comportin sedimentacions. 
 
El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai serà nul o negatiu. 
Es col·locaran pates cada trenta centímetres (30 cm) estant l’últim a un mínim de trenta-cinc centímetres (35 cm) del fons de la cubeta. 
 
Les unions entre pous i canonades es faran mitjançant juntes de gran elasticitat definides en el Capítol II del present Plec. 
 

3.2.3.3.a- Pous de registre prefabricats 
 
Es disposaran mentre les dimensions dels col·lectors a connectar ho permetin. Quan es situïn en zones amb nivell freàtic alt o amb estanqueïtat 
preceptiva  no es col·locaran fins que s'hagi extret l'aigua que pugui aflorar en superfície. Es col·locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars que 
prescrigui l'Enginyer Encarregat. 
Es realitzarà a continuació la col·locació de les juntes estanques i l'entroncament dels tubs de l'escomesa segons les directrius establertes per la casa 
subministradora d'aquests elements i de conformitat amb l'Enginyer Encarregat. S'executarà llavors la cubeta de canalització amb formigó en massa 
H-150 de ciment Portland arrebossat i lliscat, essent decisió de l'Enginyer Encarregat la necessitat d'acabar la cubeta mitjançant pintat amb morter de 
resina epoxi en una capa de mig centímetre (0,5 cm) de gruix. 
 
A continuació s'aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. Aquest es podrà recalçar amb morter fins assolir la cota de projecte, 
aprofitant aquest espai per a la realització del suport del marc de la tapa de registre, que es col·locarà amb posterioritat. 
Finalment es posaran els esglaons de polipropilè als forats amb els que arriben les parets dels pous, segons les directrius del fabricant i de conformitat 
amb l'Enginyer Encarregat. 
 

3.2.3.3.b- 3.4.2.2 Pous de registre i pous especials "in situ" 
 
Un cop executada la solera i zona d'escomeses del pou com un tot únic, abans de la connexió de les escomeses, que es realitzaran com en els pous 
prefabricats, s'executarà la cubeta de canalització amb formigó en massa H-150 o en el propi formigó estructural, essent decisió de l'Enginyer 
Encarregat la necessitat  d'acabar  la  cubeta  mitjançant  pintat amb morter de resina epoxi en una capa de mig centímetre (0,5 cm) de gruix. La 
pujada des de la clau del col·lector fins a la superfície es realitzarà amb formigó armat. 
 
En aquest últim cas el suport es realitzarà per a marc i tapa quadrats. 
 
Una vegada executada l'obra de fàbrica del mateix, es procedirà al replè, amb material aprovat per l'Enginyer Encarregat, de l'espai existent entre la 
paret i l'excavació una vegada retirada l'estrebada. S'exigirà en aquesta zona una compactació igual o superior al noranta-cinc per cent (95%) del 
Pròctor Modificat, sempre que l'Enginyer Encarregat no disposi el contrari. 
 

3.2.4 Afermats. 
 
3.2.4.1 Sauló. 

 
-Definició. 
 
Formació de paviment de sauló. 
 
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. 
 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: ± 10 mm/3 m 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície: ± 20 mm 
 
-Condicions del procés d’execució. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, 
amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra. 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 



 

 

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la 
capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en 
un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització 
de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment 
han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la D.F. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una 
profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 

3.2.4.2 Tot-ú artificial. 
 
-Definició. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
- Extensió de tongada. 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons 
la norma NLT 108/76. 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 
 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes 
horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de 
la carretera. 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
 
- Control de qualitat. 
 
Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
 

a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada dia: 

- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 

- Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 

- Cada 15000 m 3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 

 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 
 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament. 
 
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 



 

 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir 
una correspondència raonable. 
 
- Criteris d’acceptació o refús del lot. 
 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor modificada. 
 

3.2.4.3 Mescles bituminoses. 
 

3.2.4.1.a- Mescles bituminoses en calent. 
 
- Definició. 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se 
primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 T/H). 
 
b) ESTENEDORES: 
 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé 
per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per l'Director de l’obra. 
 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la intermèdia i de trànsit. 
 
Com a mínim estarà composta per: 
 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 

kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa. 
 
- Execució de les obres. 
 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a 
l'Article 542.3. Per tant, l'Director de l’obra determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la 
qualitat sigui la més gran possible. 
 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Director de l’obra, amb quatre dies de termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec perllongat. 
 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids corresponents a la producció diària, sense 
descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 



 

 

 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara 
quedi una quantitat apreciable de material. 
 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les 
densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la 
freqüència de vibració de la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a 
segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 
 
- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat 
als plànols, per a cada tipus de mescla. 
 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la capa, granulometria del material compactat, 
densitat i contingut del lligant. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Director de l’obra decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de 
maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució 
sancionat per la pràctica i aprovat per l'Director de l’obra. 
 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
 
- Especificacions de la unitat acabada. 
 
a) GRANULOMETRIA: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) les següents: 
 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres 
per mil (±0,3%). 
 
c) DENSITAT: 
 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla 
emprada per gruixos de capes de ferm  igual o superior a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos 
de capes de ferm inferior a 6 cm. 
 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a 
la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 
 
- Control de qualitat. 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents 
assaigs: 
 
- 1 penetració, segons NLT-124/84. 
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 
 
a.2) Àrids: 
 



 

 

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
 
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
 
 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-358/74. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-174/72. 
 
a.3) Filler: 
 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada una d'elles: 
 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
b.1) Fabricació: 
 
Mescla d'àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una altra per la tarda i abans de l'entrada a 
l'assecador, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
 
Mescla d'àrids en calent. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per 

a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, emprant sèries de    6 provetes, per a mescles 

drenants. 
Cada setmana: 
  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, 

semidenses i gruixudes. 
Temperatura. 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 
 
b.2) Posada en obra: 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
 
b.3) Producte acabat: 
 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament: 
 
 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del 

Director de l'Obra. 
 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 
 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
 - 8 determinacions de gruixos. 
 - 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció indirecte (o 5 si l’assaig és tan sols en sec) 
 



 

 

L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i procediment. 
 
Objectiu 
 
Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la seva posada en obra mitjançant la determinació de la 
resistència a tracció indirecte dels testimonis obtinguts desprès de la seva execució. La resistència a tracció indirecte és un paràmetre directament 
relacionat amb les característiques de la mescla, amb el seu procés d’execució i amb la qualitat aconseguida. 
 
Procediment 
 
La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics de deu centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, 
podent-se fer servir per aquest assaig els testimonis extrets del ferm per determinar l’espessor i la densitat de la mescla col·locada, sempre que 
aquests no hagin estat deteriorats i presentin una superfície regular i una alçada mínima de quatre centímetres (4 cm). 
El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si s’assajan solament en sec o de vuit (8) si s’assajan en sec i en 
humit, segons el procediment indicat a continuació. D’aquests testimonis es determinaran les densitats i, si s’assajan en sec i en humit, es 
distribuiran aleatòriament en dos grups. Per a l’assaig en humit els testimonis no hauran de estar parafinats. El assaig en humit haurà de 
realitzar-se al menys en un (1) de cada tres (3) lots, i sempre en el primer lot controlat per cada tipus de mescla. Es considerarà com a lot la 
fracció de mescla construïda diàriament. 
 
Resistència en sec 
 
La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 ºC), per la qual cosa hauran estat a aquesta temperatura 
en un frigorífic, durant un temps mínim de quatre hores (4 h). 
 
L’assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els dispositius de càrrega indicats en la NLT-360/91, a la velocitat de cinc-centes vuit dècimes 
de mil·límetre per minut (50,8 mm/min). Quan no es disposi de càmara termostàtica en la premsa, s’hauran de prendre les mesures adients per 
a la realització de l’assaig amb rapidesa; no hauran de transcórrer més de cinc minuts (5 min) des de que es treu el testimoni del frigorífic fins 
que es realitza l’assaig. 
 
La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, determinada segons la norma 
NLT-346/90, mitjançant la següent expressió: 
 

R = (2.P)/(.h.d) 
 
a on, 
 R    = Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P    =  Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
      =  Constant 3,14159 
 h     =  Alçada del testimoni, mm 
 D    =  Diàmetre del testimoni, mm 
Resistència en humit 
 
Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar durant vint-i-quatre hores (24 h) submergits en aigua a la temperatura de 
seixanta graus Celsius (60 ºC). Desprès de assecar-se a l’aire seran introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de cinc graus Celsius (5 ºC). El 
temps d'assecat a l’aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer més de dos (2) dies de la seva extracció del bany i el seu 
assaig. El temps mínim de permanència en el frigorífic per al seu condicionament a la temperatura serà de quatre hores (4 h). Un cop 
condicionats els testimonis a cinc graus Celsius (5 ºC) es determinarà la resistència a tracció indirecte en humit de la mescla utilitzant la mateixa 
fórmula i procediment en sec. 
 
Resultats 
 
Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà: 
 
Rt(S) =  Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el trencament en sec dels testimonis 
corresponents a cada lot. 
 
Rt(H) = Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el trencament en humit dels 
testimonis corresponents a cada lot. 
 
ICt = Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la següent expressió: 
 

ICt =  Rt(H)/Rt(S)  x 100 
 
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 
 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 S'admetrà com a màxim que dues mesures 
difereixin en tres (3) punts. 
 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat 
en més d'un deu per cent (10%). 
 



 

 

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 
Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents criteris d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 
 
La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la temperatura de cinc graus Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de 
mescla, havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. A més a més el ICt serà major de 75. 
 

TIPUS DE MESCLA  ACCEPTACIÓ    REBUIG    

Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa)
G-20 i G-25  2.0 1.5 1.6 1.2 
D-20 i S-20 2.5 1.9 2.1 1.6 
D-12 i S-12 2.2 1.7 1.8 1.4 

 
Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser superiors o igual als valors d’acceptació i l’índex ICt  75%. 
 
En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 
 

 Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per 
cent (10%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

 
 Si l’índex ICt és menor del setanta-cinc per cent (75%), s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de 

mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
 

 Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors als valors de rebuig, s’aplicarà una penalització 
econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 

 
Si concurreixen simultàniament algunes de les tres circumstàncies anteriors, s’aplicarà una penalització econòmica corresponent a la suma de 
les penalitzacions concurrents. 
 

 En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no s’acceptarà el lot i s’aixecarà la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot. En aquest cas no s’aplicarà penalització econòmica específica per aquest concepte, però el contractista haurà 
d’assumir els costos de fressat i reposició de la capa de ferm. 

 
- Toleràncies geomètriques. 
 
a) DE COTES I AMPLADA: 
 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en 
capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa de base. 
 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser inferior a la teòrica. 
 
b) DE GRUIX: 
 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la 
que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%). 
 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels Plànols. 
 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres 
metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88. 
 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir de 5 dm2/hm. 
 

3.2.4.4 Regs i tractaments superficials. 
 

3.2.4.4.a- Regs d'emprimació. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Dosificacions. 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
 
- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 



 

 

 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
 
- Limitacions de l'execució. 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
 

3.2.4.4.b- Regs d'adherència. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat 
d'obra corresponent, segons el Director d'Obra. 
 
Control de Qualitat. 
 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri el seu tipus i denominació, així com la 
garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones 
(30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es 
realitzaran els següents assaigs: 
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 
 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord amb el lligant seleccionat. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o fulles de paper o un altre material similar, col·locades 
sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció 
regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació 
exigida. 
 
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar un assaig de tall amb el següent procediment, que té 
per objectiu controlar la qualitat dels regs d’adherència. 
 
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a assajar un esforç tallant que produeixi la 
separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de 
l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt pròxima 
al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant. 
 
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, 
que com a mínim estaran formats per dues (2) capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), 
considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. 
Si la superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) 
metres quadrats. 
 
Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues peces simètriques de 177.8 mm d’alçada i 
101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera 
que la junta i la capa superior quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix. 
 
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en posició horitzontal sobre un base amb dos punts 
de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un d’aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del testimoni de 
manera que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó 
de la premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i s’aplica una càrrega a una velocitat de 
deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç 
tallant i el moment flector és pràcticament nul. 
 
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig s’obtindrà la càrrega màxima de trencament, essent 
també convenient registrar la variació de la càrrega amb el desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les 
tensions tangencials o resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot corresponent s’obtindrà com a mesura de les resistències 
obtingudes en l’assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 
 

= (P/2) / S 
 



 

 

essent, 
 
 = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 S = Superfície de la secció transversal, mm2 

 
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el moment de l’extracció, la resistència a tallant del 
reg es consideraria nul·la. 
 
Resultats 
 
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 
 
  =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  trencament dels testimonis corresponents a 
cada lot. 
Citeris d’acceptació o rebuig 
 
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels testimonis a la temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) 
variarà en funció de les capes que el componguin, havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. 
 

TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ 

     (MPa) 

Rodadura-Intermitja   0.6 

Intermitja-Base    0.4 

Base-Base    0.3 

 

Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 

 

 Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 
mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per compte del Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda 
per la falta d’adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà 
executat per compte del Contractista. 

 

 Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són 
inferiors en més de 0.2 MPa als valors d’acceptació, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior de la 
mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. 
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Figura 2.  
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b) Recolzament superior 

Figura 3. 
3.2.4.5 Obres complementàries. 

 
3.2.4.5.a-  Execució de Voreres 

 
Les peces es posaran sobre una base de formigó, la forma i característiques de la qual s'especificaran en els Plànols. 
Les peces que formen la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). Aquest espai es reemplenarà amb morter del 
mateix tipus que l'emprat en l'assentament. 
Llosa  de peces  prefabricades de formigó 
 
Les lloses es poden col·locar sobre morter o directament sobre sorra. Quan les lloses excedeixin de 40cm de costat, es recomana la col·locació sobre 
morter. 
 

- Col·locació sobre morter. Les  lloses es col·locaran al solat sobre una base de morter de consistència plàstica. Aquest  morter ha de ser 
preparat  amb un ciment de classe resistent 32.5 i una dossificació de 1:6 amb sorra rentada sense argiles i amb un correcte grau 
d’humitat. No es pot utilitzar morter preparat amb aditius que retardin l’enduriment. 

Les lloses s’han de col·locar amb una separació de 3mm entre peça i peça per tal d’evitar  posteriors  desperfectes. No s’acceptarà  la 
col·locació “en testa”. 

Tota la capa base de les lloses s’ha de recolzar sobre el morter, assentant i anivellant les peces una per una. 

S’han de prendre les mesures necessàries per impedir el pas o aplicació de càrregues pesades durant un mínim de 7 dies. 

Un cop les peces estiguin ben assentades i enganxades, s’emplenaran  les juntes amb sorra fina i seca, mai amb una lletada de ciment. 

- Col·locació sobre sorra.  Un cop preparada l’esplanada, s’estén i compacta  la sub-base. S’estén i es compacta la base i es procedeix a 
executar els bordons de confinament. 

S’esten i anivella una capa de sorra seca d’una granulumetria 5/10 sempre seguint un gruix uniforme d’uns 5cm. Es col·loquen les lloses 
una per una, deixant una separació entre llosa i llosa d’uns 3mm. No s’admet de cap manera la col·locació sense separació “a testa”. 

S’emplenen les juntes amb escampament de sorra seca i fina, d’una granulometria 0/2. Es procedeix a vibrar el paviment per tal 
d’homogeneitzar altures. Es imprescindible que s’utilitzi una “bandeja” vibrant amb la xapa recoberta de PVC.  

S’ha d’aver posat especial atenció en que les lloses es trobin totalment assentades sobre el ferm, en cas contrari es trencaran en el 
moment de suportar la càrrega. 

 
3.2.5 Armat. 

 
3.2.5.1 Armadures passives en formigó armat i pretesat. 

 
3.2.5.1.a- Els especejaments. 

 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de 
les armadures de tots els elements a formigonar. 
 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen 
els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 



 

 

 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la correcta posició de les armadures segons els 
plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la 
fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 
 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
 

3.2.5.1.b- Els separadors. 
 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de 
gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 
 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a 
quatre (4) per metre quadrat. 
 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures 
de les piles es rigiditzaran en els seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 
 
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps 
suficient. 
 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no 
estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
 

3.2.6 Formigonat. 
 

3.2.6.1 Aspectes generals. 
 
- Definició. 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així 
com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació 
per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per 
la direcció d'obra.  
 
 
 

3.2.6.2 Pla de formigonat. 
 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà per a la bona col·locació del formigó. 
 
En el pla es farà constar: 
 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat de formigó. 
 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà 
executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una 
làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 
 



 

 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que s'aplicaran immediatament després del formigonat en 
cas de superfície lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la 
superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 
 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les instruccions de la direcció d'obra. 
 

3.2.7 Elements auxiliars. 
 

3.2.7.1 Encofrats i motlles. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Tipus d'encofrat. 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense 

raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel 
formigonat o la vibració. 

- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-
i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades 
als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 
mm) a les piques. 

- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i encadellades, amb una amplada màxima de deu 
centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu 
mil·límetres (10 mm). 

- Execució. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 
 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície 
del formigó vist. 
 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense 
deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com 
de les articulacions si n'hi han. 
 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran 
tallades a ras de parament. 
 
 
 

3.2.7.2 Cindris. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
- Preparació del fonament del cindri. 
- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i aparells de descens del cindri. 
- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 
- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 
- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la ràpida i correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Materials. 
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, sempre que acompleixin les característiques del PG-3 i 
estiguin sancionats per l'experiència. En tot cas, el projecte de cindri haurà d'especificar la naturalesa, característiques, dimensions i capacitat resistent 
de cada un dels seus elements i del conjunt. 
 
- Execució. 
Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Director de l’obra de les obres, es procedirà al seu muntatge per personal especialitzat. Tot seguit 
s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per constatar que els punts de recolzament de l'encofratge de la cara inferior de l'estructura s'ajusten 
en cota als càlculs amb les toleràncies prefixades. 
L'Director de l’obra de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota càrrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes 
que haurà de suportar. 
 
Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 
 



 

 

El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència específica per procedir a aquesta operació. Per això es 
realitzaran els assaigs informatius corresponents sobre provetes de formigó. 
 
L'Director de l’obra de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de contenir l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments 
cada una de les fases que composin el descimbrament. 
 

3.2.8 Escullera. 
 
Aquest article es refereix a les operacions necessàries per transportar i col·locar les esculleres. 
 
Abans de procedir a l'estesa i compactació dels materials petris, s'efectuarà la desbrossada del terreny en tota la profunditat requerida en els Plànols. 
 
La càrrega dels productes i el seu transport al lloc d'ús es portarà a terme de manera que s'eviti la segregació del material. L'estesa i col·locació del 
material es farà en capes de gruix uniforme i paral·leles a la superfície del terreny. 
 
Les esculleres seran col·locades segons la disposició i dimensions mostrades als plànols o definides per l'Director de l’obra de les Obres. 
 
Els procediments de col·locació seran opcionals pel Contractista sempre que en els blocs de roca es col·loquin de forma ordenada dins de les línies 
definides als plànols o per l'Director de l’obra de l'Obra, i de manera que es redueixin al màxim els espais entre els blocs. El Contractista haurà de 
preveure, per la capa superior, procediments de construcció que permetin la manipulació individual de les pedres, de manera que els fragments o 
blocs quedin lligats adequadament i que es compleixin les següents toleràncies immediatament després de la col·locació: 
Cap punt d'un bloc quedarà fora d'un plànol situat a 15 cm per sobre del teòric que defineix el límit de l'escullera. 
 
En cas d'incompatibilitat, el cost de la comprovació serà de compte del Contractista i l’Director de l’obra podrà exigir: 
 
- L’aixecament de la capa i la seva substitució per una altra que compleixi la tolerància estipulada. 
 
- El retall dels fragments per fora del límit exterior tolerat. 
 
- El replè mitjançant pedres més petites, travades per impacte als fragments adjacents, dels forats per sota del plànol límit interior tolerat. 
 
- La substitució del personal i/o els mètodes de col·locació utilitzats pel Contractista, quan l’incompliment de la tolerància establerta es 
produeixi amb una freqüència superior a l'admissible, a judici de l’Director de l’obra de l'Obra. 
 
El Contractista proposarà per escrit a l'Enginyer Encarregat el criteri de construcció que consideri més adient en cada cas, qui podrà exigir un assaig en 
obra del mateix, si a judici seu el mètode no estigués suficientment contrastat per l'experiència, abans de donar-hi la seva aprovació. 
 

3.2.9 Impermeabilitzacions. 
 

3.2.9.1 Segellats de junts 
 
1.Definició i condicions de les partides d’obra executades 
 
- Definció: 
 
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics per mantenir l'adherència amb aquests 
elements independentment dels moviments que es produeixin en el seu funcionament habitual. 
 
S'han considerat els elements següents: 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària: 
          - Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense imprimació prèvia 
          - Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 
          - Amb escuma de poliuretà en aerosol 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb massilla de components diferents, aplicada 
amb pistola neumàtica prèvia imprimació 
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola manual prèvia imprimació 
- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, previa imprimació específica. 
-Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de sodi). 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Segellat amb massilla, escuma o morter: 
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Aplicació del material de segellat 
- Neteja de les vores exteriors del junt 
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt: 
- Tall del junt 
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Col.locació del cordó de bentonita 
 
- Condicions generals: 
 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. Ha 
de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
 



 

 

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el 
parament. El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
 
Toleràncies d'execució: 
     - Gruix del segellat ± 10% 
     - Fondària prevista respecte al parament ± 2 mm 
 
Junt amb cordó de bentonita: 
Els trams del cordó han de quedar a tocar. La seva situació dins la peça ha de ser la prevista. El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del 
parament més propera a l'origen de l'humitat, el cas d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest 
parament. 
 
2.Condicions del procés d’execució 
 
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 
----------------------------------------------------------- 
¦Tipus producte                     ¦Temperatura ambient  ¦ 
----------------------------------------------------------- 
¦Massilla de silicona neutra        ¦    - 10 a + 35°C    ¦ 
----------------------------------------------------------- 
¦Massilla de polisulfurs bicompo-   ¦    + 10 a + 35°C    ¦ 
¦Nents o Massilla d'óleo-resines    ¦                     ¦ 
----------------------------------------------------------- 
¦Massilla de poliuretà, Massilla    ¦       5 a 35°C      ¦ 
¦asfàltica o de cautxú asfalt       ¦                     ¦ 
----------------------------------------------------------- 
¦Massilla acrílica                  ¦       5 a 40°C      ¦ 
¦Morter sintètic resines epoxi      ¦                     ¦ 
----------------------------------------------------------- 
¦Cordó bentonita de sodi            ¦       5 a 52°C      ¦ 
----------------------------------------------------------- 
 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
En el cas en que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de 
quedar en contacte amb el segellant. 
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
 
Junt amb morter sintètic de resines epoxi: 
Els morters s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi. 
 
Junt amb cordó de bentonita: 
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm. 
 
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició durant el formigonament. 
 
3.Normaitva de compliment obligatori 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

3.2.10 Instal·lacions elèctriques 
 
Els treballs d’instal·lació elèctrica s'ajustaran al Reglament del Ministeri d’indústria per a Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió, a les 
Instruccions Complementàries del mateix i a la Norma Tecnològica de l’Edificació IEB. 
 
Els treballs corresponents a la xarxa elèctrica de mitja i alta tensió s’efectuarà d’acord a la normativa següent, o la que la substitueixi en el seu 
cas: 
 
- “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación e ITC” 
RD3275/82 
 
- “Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía”, aprovat per RD de 12 de març de 1954, amb les 
corresponents actualitzacions fins a la data d’avui. 
 
- “Reglamento técnico de lineas aéreas de alta tensión”. 
 
- Ordre de 10 de març de 2000, per la qual es modifiquen les ITC de la MIE-RAT 
 
- “Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC”, RD 842/2002 
Així com també es seguiran les indicacions de la companyia de servei corresponent. 
 



 

 

3.2.10.1 Conductor de Cu (UNE VV 0.6/1KV) 
 
Condicions generals: 
 
El conductor ha d’entrar  dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
No són correctes els empalmes entre caixes de de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Els empalmes i les derivacions es realitzen mitjançant borns o regletes de connexió. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
 
Els conductors estaran protegits contra qualsevol agent extern que el pogui afectar, després de la seva instal·lació. 
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: 
 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment, i la seva posició ha de ser l'establerta al 
projecte. 
 
Distància horitzontal entre fixacions <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions <= 150cm 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació >= 0°C 
Col·locat dins d’un tub: 
 
L'instal·lador es responsabilitzarà de que no es produeixin 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. 
 

3.2.10.2 Conductor de Cu nu 
 
Condicions generals: 
 
Les connexions del conductor s'han de fer amb soldadura, sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per 
pressió de cargol (aquest últim mètode sempre en llocs visitables). El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
No és possible la interrupció del conductor de terra per la col.locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 
 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
 
Col·locat superficialment: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions <= 75 cm 
 
En malla de connexió a terra: 
 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases, les quals s’ompliran amb terra garbellada i posteriorment compactada. 
El radi de curvatura mínim  ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
L'instal·lador es responsabilitzarà de que no es produeixin torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
 

3.2.10.3 Tub flexible corrugat PVC 
 
Condicions generals: 
 
No són correctes els empalmes entre caixes  de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Toleràncies d'instal.lació: 
 
     - Penetració del tub dins les caixes ± 2 mm 
 
Tub amb malla metàl·lica: 
Les caixes corresponents es fixaran mitjançant racords metàl·lics apropiats, amb casquets de plàstic de rosca DIN 4430. 
 
La malla ha de quedar ben introduïda i fixada en el racord. 
Penetració del tub dins les caixes 1 cm 
 
Encastat: 
 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai inferior a 140 mm. 



 

 

Recobriment de guix >= 1 cm 
 
Sobre sostre mort: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
 
Canalització soterrada: 
 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base i haurà de ser fixat  amb tocs de morter casa metre, com a mínim. 

3.2.11 Canonades d’abastament 
 

3.2.11.1 Canonades d’abastament d’aigua 
 
Les canonades d'abastament d’aigua hauran de complir les condicions fixades en el vigent "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías 
de abastecimiento de aguas". 
Les canonades s'instal.laran a l'interior de les rases. Com a norma general sota les calçades o en terrenys de tràfic rodat i la fondària mínima serà tal 
que la generatriu superior de la canonada quedi almenys a un metre de la superfície. A les voreres o llocs sense tràfic rodat pot disminuir-se aquest 
recobriment a seixanta centímetres. 
 
L’amplada mínima de la rasa no ha d'ésser inferior a 60 centímetres i s'ha de deixar un espai de 15 a 30 cm. a cada costat del tub, segons el tipus de 
juntes. 
 
El fons de la rasa ha de tenir una rasant uniforme, el tub s’assentará sobre una base de 10 cm. de sorra. 
 
Una vegada col.locada la canonada, el replè de les rases es farà amb tongades successives. Les primeres tongades fins a uns 30 cm. per sobre de la 
generatriu superior del tub, es faran evitant col.locar pedres o graves amb diàmetres superiors a dos centímetres. La compactació del replè assolirà en 
tots els casos un grau de compactació del 95% del Proctor Normal. 
 
La superfície interior de qualsevol element de la canonada serà llisa, i no s'admetran altres defectes de regularitat que el caràcter accidental o local 
que quedin dins les toleràncies prescrites i no representin pèrdua de qualitat ni de la capacitat de desguàs. 
 
Els tubs i altres elements de conducció estaran ben acabats amb espessors uniformes i curosament treballats de manera que les parets exteriors i 
especialment les interiors quedin regulars i llises, amb arestes vives. 
 
Totes les peces composades de mecanismes (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc...) hauran d'ésser rigorosament intercanviables, per a un mateix 
diàmetre nominal i pressió normalitzada. 
 
Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços que hagin de suportar en servei durant les proves i ser absolutament 
estancs. 
 
Abans de l'acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat satisfactóriament totes les proves a les quals estaran sotmesos, 
tant a la fàbrica com a la seva recepció a l'obra o quan estiguin instal.lats. 
 
Les proves a les quals es sotmetran les canonades per a la seva recepció a l'obra, són les següents: 
 

- Exàmen visual de l'aspecte general de tots els tubs i comprovació de les dimensions, espessors i rectitud. 
- Prova d'estanqueïtat, col.locant-les en una màquina hidràulica assegurant l'estanqueïtat en els seus extrems mitjançant dispositius 

adequats. La pressió màxima de prova serà la normalitzada. 
- Proves de ruptura per pressió hidràulica interior, sometent-les a una pressió creixent de forma gradual fins arribar a la ruptura o 

fisuració, segons els casos. 
 
Altres assaigs com poden ser les proves de flexió transversal i longitudinal o duresa depenen del tipus de material de la canonada. 
 
En les operacions de càrrega, transport i descàrrega dels tubs s'evitaran les topades, sempre perjudicials: es dipositaran sense moviments bruscs a 
terra, no deixant-los caure; s'evitarà fer-los rodar sobre pedres i en general es prendran les precaucions necessàries per a la seva manipulació, de 
manera que no pateixin cops d'importància. 
 
El muntatge de la canonada haurà de realiltzar-se amb personal experimentat, que també vigilarà el reompliment de la rasa, i especialment la 
compactació dels tubs. 
Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bomba o deixant desguassar l'excavació. 
Per a l'elecció de les juntes es tindran en compte les sol.licitacions externes i internes a les quals s'ha de sotmetre la canonada (rigidesa de llit 
d'assentament, pressió hidráulica, etc...), així com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixen la junta. 
En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i no produiran alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada. 
 

3.2.11.2 Canonades de formigó armat amb camisa de xapa 
 
Els tubs es netejaran interiorment mitjançant un escombrat. 
 
En cas de provar-se per trams la canonada, els taps de tancament s’apuntalaran per contenir els esforços de l’empenta. 
 
Els tubs acopiats al costat de la rasa o en qualsevol altre lloc estaran degudament calçats amb tascons que assegurin l’estabilitat. No es 
col·locaran en cap cas tascons de pedra. 
 



 

 

Les canonades de diàmetre 1000 mm o superiors que hagin d’estar a l’obra durant un període llarg de temps, es mantindran apilats 
verticalment per evitar la ovalització deguda al pes propi del tub. 
 
Si s’efectua l’arronyonat de la canonada mitjançant formigó, aquest no es farà fins passades, com a mínim, 48 hores des de la darrera 
soldadura. 
 
Es taparan els extrems dels tubs de la conducció per evitar la posible entrada d’animals o de fangs en cas de pluja. 
 

3.2.11.3  Proves a realitzar en els tubs d’abastament instal.lats a la rasa. 
 
Són preceptives les proves de pressió interior i les proves d'estanqueïtat. El Contractista haurà de proporcionar tots els elements necessaris per 
efectuar aquestes proves, així com el personal necessari. 
 

3.2.11.3.a- Prova de pressió interior 
 
A mesura que avanci el muntatge de la tuberia es procedirà a proves parcials de pressió interna per trams de longitud fixada pel Técnic Director. Com 
a norma general, es recomana que aquests trams tinguin una longitud aproximada de 50 m, però en el tram escollit la diferència de cotes entre el 
punt de la rasant més baixa i el punt de la rasant més alta no passarà del 10% de pressió de prova. 
 
Abans de començar la prova, hauran d’estar col.locats en la posició definitiva tots els accessoris de la canalització, la rasa pot ésser parcialment 
replenada, deixant com a mínim les juntes descobertes. 
 
Es començarà per omplir lentament d'aigua el tram que estigui sotmès a prova, deixant oberts tots els elements que puguin permetre la sortida a 
l'aire, els quals s'aniran tancant després i successivament des d’aigües avall cap a aigües amunt, una vegada s'hagi comprovat que no hi ha aire a la 
conducció. Si és possible el tram facilitará l'expulsió de l'aire per la part alta. Si aixó no fós possible, l’operació d’omplir es farà encara més lentament 
per evitar que quedi aire dins de la canonada. 
 
En el punt més alt es col.locará una aixeta de purga per l'expulsió de l'aire i per comprovar que tot l'interior del tram que s’està provant  es troba 
comunicat en la forma convenient. 
 
La bomba per a la pressió hidràulica podrà ésser manual o mecànica, però en aquest últim cas haurà d’estar proveïda de claus de descàrrega o 
d’elements apropiats per poder regular l'augment de pressió amb total lentitud. Es col.locarà en el punt més baix del tram de  canonada que s’assagi i 
portarà dos manómetres, un dels quals el  proporcionarà el  Director de l’obra. 
 
Els punts extrems del tram que es provi es tancaran convenientment amb peces especials que s’apuntalaran per evitar desplaçaments de les mateixes 
o fuites d'aigua, i s’han de poder desmuntar fàcilment  per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les claus intermitges que 
hi hagi en el tram de prova estiguin ben obertes. 
 
Els canvis de direcció, peces especials, etc. hauran d’estar ancorades i les seves fàbriques hauran  d’haver adquirit la resistència suficient 
La pressió interior de prova en rasa de la conducció serà la que assoleixi 1.4 vegades la pressió màxima de treball. S'entendrà com a tal l'estàtica de la 
xarxa. 
 
La prova durarà 30 minuts i es considerarà satifactòria quan durant aquest temps el manòmetre no acusi un descens superior a p/5 essent “p” la 
pressió de prova en rasa en atmòsferes. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats examinant i corregint les 
juntes que perdin aigua, canviant algun tub si fós necessari, de manera que al final s'aconsegueixi el descens de pressió perquè no sobrepassi allò que 
s'ha previst. 
 

3.2.11.3.b- Prova d'estanqueïtat 
 
Després d’haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió, se n'haurá de fer una d'estanqueïtat 
 
El Tècnic Director podrà subministrar els manómetres o comprovar els que hagi subministrat el contractista. 
 
La pressió de prova d’estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en la tuberia, a la qual pertany el tram en prova, amb idèntiques 
característiques en tot el tram. 
 
La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que s'ha de subministrar amb un bombí tarat dins la canonada de forma que es mantingui la pressió de 
prova d'estanqueïtat, després d'haver emplenat la tuberia d'aigua i d'haver expulsat l'aire. 
 
La durada de la prova serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior a 
 
V=KLD 
 
V= Pèrdua total de la prova en litres 
L = Longitud del tram en prova en metres 
D = Diàmetre interior en metres 
 
De totes maneres, si es sobrepassen les pèrdues fixades  el Contractista repassarà totes les juntes i tubs defectuosos i n’assumirà les despeses , 
tanmateix està obligat a repassar aquelles juntes que tinguin pèrdues apreciables, encara que el valor de la pèrdua sigui inferior a l’admisible. En les 
conduccions de sanejament només caldrà omplir amb aigua els tubs per trams i observar les juntes amb la canonada descoberta. El contractista resta 
obligat a substituir qualsevol tram de canonada o els accessoris, en el qual s'hagin observat defectes o esquerdes o pèrdues d'aigua. 
 
 

3.2.11.4  Execució de topalls a les corbes, cons i derivacions  



 

 

 
Les corbes, cons i tes, s'ancoraran pel costat cap a on es dirigeix la resultant de les forces de pressió interna. 
 
S’excavarà fins a trobar un terreny consistent, es farà un encofrat procurant no englobar les unions i els cargols de les brides i s’armarà i omplirà de 
formigó seguint els dissenys dels plànols. 
 
En cas de qualsevol dubte les dimensions dels topalls seran les que fixa la “Normativa per a xarxes de distribució d'aigua potable" de l’Associació 
Espanyola d'Abastament i Sanejament en el quadre núm. 4. 
 
Si no fós possible fer un topall seguint aquestes  mesures , es construirà seguint les instruccions del facultatiu responsable del servel. 
 

3.2.11.5 Pous i pericons 
 
Definició. 
 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte 
o autoritzat pel Director de l'Obra. 
 
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament i col·locació dels materials. 

- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 

- Les tapes. 

- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 
Execució de les obres. 
 
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 
 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 
 
A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferencies superiors al cinc per cent (5%) respecte a les indicades als plànols o a les solucions 
adoptades. 
Els errors d'enràs amb el paviment de les tapes metàl·liques de qualsevol tipus no seran superiors a cinc mil·límetres (5 mm). 
 
Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig centímetre (0,5 cm) per tal de no afectar el pendent de les 
conduccions i evitar velocitats lentes que comportin sedimentacions. 
 
El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai serà nul o negatiu. 
 
Es col·locaran pates cada trenta centímetres (30 cm) estant l’últim a un mínim de trenta-cinc centímetres (35 cm) del fons de la cubeta. 
 

3.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
3.3.1  Normes legals 

La contractació, abonament i recepció de les obres es regirà en tot moment en el contracte signat entre les parts (propietat i contractista) i en 
el seu plec de clàusules particulars. 

Ambddues parts es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals. 
 

3.3.2 Termini d’execució i garantia 
 
El termini d’execució de les obres serà el que es fixi en el plec de prescripcions particulars del contracte. 

 

L'obra contractada s'iniciarà i executarà en els terminis que resultin del planning annex a l’esmentat plec. 

 
S'estableix en favor de la Propietat un termini de garantia de sis mesos a partir del lliurament de l'obra ( acta de recepció provisional ), dins el qual el 
Contractista haurà de conservar i reparar totes les obres en les quals s’hagi detectat algun vici de construcció. 
 

3.3.3 Replanteig i iniciació de les obres 
 
El contractista realitzarà el replantejament inicial i  tots els replantejaments parcials, que siguin necessaris per a la correcta execució de les 
obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció 
consideri necessaris per a l'acabament exacte de les diferents unitats. 
 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig inicial demostri la possessió i disposició real dels terrenys, així com la idoneïtat i viabilitat del 
projecte, a judici de l’Director de l’obra, es donarà autorització per començar les obres, comptant el seu termini d’execució des d’aquell 
moment. 



 

 

 
3.3.4 Instal·lacions auxiliars i provisionals 

El contractista està obligat a construir pel seu compte i està obligat a retirar al finalitzar les obres, totes les instal.lacions auxiliars necessàries 
per a la correcta atenció, ordre i acompliment de la reglamentació sobe higiene i seguretat en el treball, la qual s’ha d’exigir en l’execució de les 
obres. 

3.3.5 Procedèntica dels materials i els seu assaig 
 
El contractista notificarà a la direcció d’obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es proposa utilitzar, aportant, si se li 
demana, les mostres i dades necessàries per a demostrar les possibilitats de la seva acceptació. Això, tanmateix no tindrà caràcter vinculant fins 
el moment que sigui recepcionada la unitat d’obra completa, de la qual forma part l’esmentat material acceptat. 
Tots els elements sotmesos a patent hauran de respondre a les condicions indicades pel fabricant. 
 
El de l’obra podrà exigir totes les proves i assaigs que cregui necessaris abans de l’acceptació de l’element fabricat fora de l’obra, així com els 
certificats d’origen del fabricant. 
 

Els assaigs sobre els materials o sobre les unitats d’obra acabades s’efectuaran d’acord al que es prescriu en els diferents apartats del present 
plec, i en qualsevol cas, s’ajustaran a les normes tècniques esmentades en el punt 1.6 d’aquest. 

 
3.3.6  Treballs no autoritzats i treballs defectuosos 

 
Si a judici de la Direcció Facultativa es determinés que una part de l'obra està mal executada, el Contractista tindrà l'obligació d'enderrocar-la i tornar-
la a realitzar, tantes vegades com sigui necessari, fins que quedi d'acord amb les instruccions de la Direcció Facultativa. Això no comportarà cap mena 
de justificació d'endarreriment amb el planning. 
 
Si la Propietat estima que les unitats d'obra que accepta la Direcció Facultativa són admissibles però no arriben al nivell de qualitat que s'ha acordat, 
podrà proposar la penalització de les mateixes amb l'import que es cregui convenient. El Contractista queda obligat a acceptar els preus rebaixats 
fixats per la Propietat si no és que prefereix enderrocar-les i fer-les novament d'acrod amb les condicions del contracte. 
 

3.3.7 Despeses a compte del contractista 
 
Seran a compte del contractista i per tant es consideraran incloses en els preus del quadre de preus núm.1 les següents despeses: 
- Corresponents a instal.lacions i equips de maquinària. 
- D’assaig de materials fins l’u per cent (1%) del pressupost de l’obra. 
- De construcció i retirada de construccions auxiliars, instal.lacions, ferramentes, etc.. 
- De llogater o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.  
- De protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- De muntatge, conservació i retirada d'instal.lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així 
com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc... 
- Indemnitzacions que es produeixen en les ocupacions temporals. 
- D'explotació i utilització de préstecs , pedreres, lleres i abocadors. 
- Retirada de materials rebutjats, evacuació de deixalles, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades per les obres, etc. 
-Permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte els corresponents a Expropiacions i a Serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats. Serà obligatòria la col.locació, a càrrec del 
Contractista, d'una tanca perimetral provisional de protecció, de característiques a definir per la Direcció Facultativa, que romandrà fins que 
l'Administració ordeni la seva retirada. 
 

3.3.8 Relacions legals i responsabilitats del contractista 
 
El contractista obtindrà a compte seva tots els permisos i/o llicències dels organismes de l’Administració o empreses públiques, que sigui 
necessaris per a l’execució de les obres, en el cas que la propietat no en disposi. 
 
Seran a compte del contractista les indemnitzacions per perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència d’accidents de tràfic derivats del 
moviment de la maquinària de l’obra. 
 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el Constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui 
tenir el seu personal, o que pugui causar-los a alguna altra persona o entitat. En conseqüència, el Constructor assumirà totes les responsabilitats 
annexes a l'acompliment de la Llei sobre accidents de treball,  i disposicions posteriors. Serà d'obligació per el constructor, la contractació de 
l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus treballadors. 
 

3.3.9 Treballs nocturns 
 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la direcció de les obre i realitzats únicament en les unitats d’obra que aquesta 
indiqui. El contractista haurà d’instal.lar els equips d’enllumenat del tipus i intensitat que determini l’Director de l’obra i mantenir-los en 
perfecte estat mentre durin els treballs nocturns. 
 
 

3.3.10  Ús de les vies públiques 
 



El contractista haurà de mantenir en perfecte estat de neteja les vies d’ús públic que siguin utilitzades per ell, pel transport de materials, terres 
procedents d’excavacions,etc... i no originarà entrebancs ni dificultats en la circulació, havent de senyalitzar amb les indicacions reglamentàries 
els perills que puguin succeir. Es considerarà al contractista com a únic responsable dels danys ocasionats. 

3.3.11  Subcontractistes 

Cap part de les obres podrà ésser subcontractada sense consentiment previ, sol.licitat per escrit, de la direcció de les obres.  

Aquesta sol.licitud inclourà les dades precises per a garantitzar que el subcontractista té la capacitat suficient per fer-se càrrec dels treballs en 
qüestió. 

L’acceptació del subcontracte no rellevarà al contractista de la seva responsabilitat contractual. 

La direcció de les obres podrà decidir l’exclussió d’aquells subcontractistes que, prèviament acceptats, no demostrin, durant els treballs, 
possseir les condicions requerides per a l’execució de les obres. 

El contractista haurà d’adoptar les mesures precises i immediates per a la rescissió dels esmentats subcontractes. 

3.3.12  Obligacions socials del contractista 

El contractista està obligat a l’acompliment de totes les normes vigents sobre seguretat i higiene en el treball, així com les de caràcter laboral i 
social, encara que alguna part de l’obra hagi estat subcontractada. 
De la mateixa manera, la seva actuació ha de ser conforme al que està prescrit per la reglamentació del Treball en les indústries de la 
construcció i obres públiques. 

3.3.13  Recepció de les obres 
Finalitzada l'obra, es procedirà al seu lliurament per part del Contractista a la Propietat i s'entendrà  efectuat amb la signatura per part del Contractista 
de l'última certificació i de l'acta de recepció provisional. Aquesta haurà de ser signada pel Contractista i la Propietat, sense que es pugui delegar 
aquesta funció i totalment al marge de la que efectuï la Direcció Facultativa. 

Per poder signar la recepció provisional les obres hauran d'estar en bon estat. En cas contrari es faran constar a l'acta els defectes observats i també el 
termini de temps per a la seva correcció. Si en aquest temps no haguessin estat reparats aquests defectes pel Contractista, la Propietat demanarà la 
seva reparació a un altre contractista, amb càrrec al percentatge de retenció que es fixi a les clàusules del contracte. 

Finalitzat el període de garantia s'efectuarà la liquidació de l'al.ludit percentatge de retenció i l'abonament, per part de la Propietat al Contractista, de 
la quantitat corresponent. 

3.3.14  Rescissió de les obres 

El contracte d’obra podrà ser rescindit en els següents casos: 

- De comú acord. 
- En cas de suspensió de pagaments. 
- L'incompliment greu per qualsevol de les parts de les estipulacions i principalment dels elements que composen l'objecte del mateix ( modificacions, 
pagament i terminis ). 

3.3.15  Obligacions generals de la contracta 

És obligació de la contracta disposar de tot el que sigui necessari per a la correcta execució del contracte subscrit i del seu plec de clàusules 
particulars, encara que no estigui esmentat de manera explícita en aquest plec de prescripcions. 

3.3.16  Consideracions finals 

En totes les unitats d’obra, s’han tingut en compte les condicions més desfavorables previsibles, per la qual cosa, en cap cas el contractista podrà 
adduir un major cost de cap  unitat per complexitat o dificultat complementària en la seva execució. 

Viladamat, gener 2018 

El promotor, L’arquitecte, 
Enric Bayona Prats Ajuntament de Viladamat 
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS D´ACTUACIÓ PA4-PA5-PA6
CAMÍ DE PALAU BORELL - VILADAMAT

AMIDAMENTS Data: 05/01/18 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 F2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Previsió 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 F219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Paviment existent 751,950 1,000 751,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 751,950

3 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Cruilla carretera 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació calçada 342,200 342,200 C#*D#*E#*F#

2 Nova vorera 192,250 192,250 C#*D#*E#*F#

3 Nou escòrrec 455,600 455,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 990,050

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS D´ACTUACIÓ PA4-PA5-PA6
CAMÍ DE PALAU BORELL - VILADAMAT

AMIDAMENTS Data: 05/01/18 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De P1 a P2 1,000 7,070 3,050 21,564 C#*D#*E#*F#

2 De P2 a P3 1,000 14,950 5,500 82,225 C#*D#*E#*F#

3 De P3 a P4 1,000 14,370 4,850 69,695 C#*D#*E#*F#

4 De P4 a P5 1,000 16,490 5,000 82,450 C#*D#*E#*F#

5 De P5 a P6 1,000 25,040 5,150 128,956 C#*D#*E#*F#

6 De P6 a P7 1,000 15,130 4,550 68,842 C#*D#*E#*F#

7 De P7 a P8 1,000 26,120 2,450 63,994 C#*D#*E#*F#

8 De P8 a P9 1,000 11,820 0,910 10,756 C#*D#*E#*F#

9 De P9 a P10 1,000 14,330 0,750 10,748 C#*D#*E#*F#

10 De P10 a P11 1,000 12,290 0,360 4,424 C#*D#*E#*F#

11 De P11a P12 1,000 12,460 0,370 4,610 C#*D#*E#*F#

12 De P12 a P13 1,000 15,310 0,310 4,746 C#*D#*E#*F#

13 De P2 a P14 1,000 18,000 3,500 63,000 C#*D#*E#*F#

14 De P14 a P15 1,000 15,000 3,150 47,250 C#*D#*E#*F#

15 De P15 a P16 1,000 21,000 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 705,260

2 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De P7 a P8 1,000 26,120 1,370 35,784 C#*D#*E#*F#

2 De P8 a P9 1,000 11,820 2,480 29,314 C#*D#*E#*F#

3 De P9 a P10 1,000 14,330 2,050 29,377 C#*D#*E#*F#

4 De P10 a P11 1,000 12,290 2,450 30,111 C#*D#*E#*F#

5 De P11a P12 1,000 12,460 2,460 30,652 C#*D#*E#*F#

6 De P12 a P13 1,000 15,310 2,070 31,692 C#*D#*E#*F#

7 De P2 a P14 1,000 18,000 0,050 0,900 C#*D#*E#*F#

8 De P14 a P15 1,000 15,000 0,070 1,050 C#*D#*E#*F#

9 De P15 a P16 1,000 21,000 0,040 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,720

3 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample

2 Ampliació calçada 1,000 342,200 342,200 C#*D#*E#*F#

3 Nova vorera 1,000 192,250 192,250 C#*D#*E#*F#

4 Nou escòrrec 1,000 1.555,950 1.555,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.090,400

4 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou escòrrec 1,000 1.555,950 1.555,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.555,950

5 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavacions 1,000 705,260 705,260 C#*D#*E#*F#

2 Deducció Terraplens -1,000 278,080 -278,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 427,180

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS

1 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98
% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De P1 a P2 1,000 7,070 1,030 7,282 C#*D#*E#*F#

2 De P2 a P3 1,000 14,950 1,580 23,621 C#*D#*E#*F#

3 De P3 a P4 1,000 14,370 0,910 13,077 C#*D#*E#*F#

4 De P4 a P5 1,000 16,490 0,600 9,894 C#*D#*E#*F#

5 De P5 a P6 1,000 25,040 0,800 20,032 C#*D#*E#*F#

6 De P6 a P7 1,000 15,130 1,200 18,156 C#*D#*E#*F#

7 De P7 a P8 1,000 26,120 0,980 25,598 C#*D#*E#*F#

8 De P8 a P9 1,000 11,820 0,910 10,756 C#*D#*E#*F#

9 De P9 a P10 1,000 14,330 0,750 10,748 C#*D#*E#*F#

10 De P10 a P11 1,000 12,290 0,350 4,302 C#*D#*E#*F#

11 De P11a P12 1,000 12,460 0,350 4,361 C#*D#*E#*F#

12 De P12 a P13 1,000 15,310 0,300 4,593 C#*D#*E#*F#

13 Guals accés 6,000 24,000 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 296,420

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voreres 1,000 192,500 0,250 48,125 C#*D#*E#*F#

2 Guals accés 1,000 114,150 0,250 28,538 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,663

3 F9E1521N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera 1,000 192,250 192,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,250

4 F965P7ED m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat Nord 1,000 129,500 129,500 C#*D#*E#*F#

2 Costat Sud 1,000 185,500 185,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000

5 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació calçada 342,200 0,110 2,500 94,105 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

3 Percentatge "A origen" P 5,000 4,705 PERORIGEN(G1:
G2, C3)

TOTAL AMIDAMENT 98,810

6 F9H10020 t Aglomerat asfàltic trànsit AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum
asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols T Superfície Gruix Densitat

2 Ampliació calçada 342,200 0,050 2,500 42,775 C#*D#*E#*F#

3 Calçada existent 751,950 0,050 2,500 93,994 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Percentatge "A origen" P 5,000 6,838 PERORIGEN(G1:
G4; C5)

TOTAL AMIDAMENT 143,607

7 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 adh(ecr-1), amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols T Superfície

2 Ampliació calçada 342,200 1,000 1,000 342,200 C#*D#*E#*F#

3 Calçada existent 751,950 1,000 1,000 751,950 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Percentatge "A origen" P 5,000 54,708 PERORIGEN(G1:
G4; C5)
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TOTAL AMIDAMENT 1.148,858

8 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols T Superfície

2 Ampliació calçada 342,200 1,000 1,000 342,200 C#*D#*E#*F#

4 Percentatge "A origen" P 5,000 17,110 PERORIGEN(G1:
G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 359,310

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST
Capítol 04  XARXA SANEJAMENT

1 F2190710 m Tall amb serra de disc de paviments existents de mescla bituminosa de com a mínim 15 cm de fondària.Tot
inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Previsió 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 F2224243 m3 Excavació de rasa en terreny fluix, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Xarxa sanejament 1,000 82,000 0,600 2,000 98,400 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 2,000 10,000 0,600 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

5 2,000 4,000 0,600 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#

6 1,000 8,000 0,600 1,500 7,200 C#*D#*E#*F#

7 Pous de registre 3,000 1,200 1,200 2,000 8,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,640

3 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa i pous amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Xarxa sanejament 1,000 82,000 0,600 1,500 73,800 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses 4,000 9,000 0,600 0,700 15,120 C#*D#*E#*F#

4 2,000 6,000 0,600 0,700 5,040 C#*D#*E#*F#

5 1,000 4,000 0,600 0,700 1,680 C#*D#*E#*F#

6 1,000 8,000 0,600 0,700 3,360 C#*D#*E#*F#
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7 Pous de registre 0,250 1,200 1,200 2,000 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,720

4 FD7FZ575 M Inspecció de canonades amb ct de càmera de tv

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Previsió 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

5 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

6 FD7JJ325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram de nova xarxa 1,000 84,500 84,500 C#*D#*E#*F#

2 Escomesa 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,500

7 GD7FZ004 u Formació de connexió mitjançant un injert ´´clik´´ automàtic reversible de pvc segons norma une-en1401-1 de
diàmetre nominal exterior fins a 1000 mm mm amb reducció a 200 o 150  mm de diàmetre nominal exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Ample Alçada

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 EDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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2 Escomeses 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 FDB17450 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,15x1,15 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nous pous 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 EDD1A624 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nous pous 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 EDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nous pous 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST
Capítol 05  XARXA AIGUA POTABLE

1 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Rases canonades 190,000 0,400 0,800 60,800 C#*D#*E#*F#

3 2,000 0,400 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

4 4,000 0,400 0,800 1,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,720

2 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa i pous amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Rases canonades 0,600 190,000 0,400 0,800 36,480 C#*D#*E#*F#

3 0,600 2,000 0,400 0,800 0,384 C#*D#*E#*F#

4 0,600 4,000 0,400 0,800 0,768 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 37,632

3 FFB1PP01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova canonada 1,000 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

4 FFB1PP02 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FFB1PP03 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FD95PP01 m Recobriment protector exterior per a canalització de fins a 30 cm. de diàmetre, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 FNZEPP01 u Subministre i col·locació d'escomesa de fins a 32 mm. sobre canonada de PEAD, equipada amb accessoris de
llautó. inlcou portella de fosa dúctil de 18x23 cm. Totalment insta-.lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Costat Sud 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 11,000

8 FNZEPP02 u Subministre i col·locació d'accessoris per l'instal.lació de la xarxa d'aigua potable. corresponent a derivacions,
brides uniosns universals, per la  trancisió de canonades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

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

3 Costat Nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FN120330 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 110 mm.
Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si
s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

2 125 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST
Capítol 06  XARXA ELÈCTRICA

1 S2CCG010 U Cata per a la localitzacio de servei

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Diàmetre 125 115,000 0,400 0,800 36,800 C#*D#*E#*F#

3 11,000 0,400 0,800 3,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,320

3 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa i pous amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Diàmetre 125 0,800 115,000 0,400 0,800 29,440 C#*D#*E#*F#

3 0,800 11,000 0,400 0,800 2,816 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,256

4 FG39D4C5 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de secció 3
x 95 / 54,6 mm2, col·locat aeri

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa 1,000 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

2 Escomeses 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuments 3,000 7,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,000

5 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de
rasa amb terres seleccionades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa 1,000 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

2 Escomeses 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuments 3,000 7,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,000

6 FD95PP01 m Recobriment protector exterior per a canalització de fins a 30 cm. de diàmetre, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció pas carrer 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 FG1B0269 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta, fixat a columna
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 FG39PPB3 u Conversió xarxa eléctrica aèria a soterrada, amb cables d'escomesa monofásica, caixa d' interruptors i connexió
a xarxa de terres. Inclós muntatge, accessoris i posta en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
29x14x10 cm, sobre llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST
Capítol 07  XARXA ENLLUMENAT

1 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de pead de dn 110 mm, làmina de plàstic per
a senyalització i reblert compactat de rases. tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

2 c1 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

2 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

2 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FHM10030 u Desmuntatge, trasllat i nou muntatge de lluminària existent, inclós caixa de connexió, cablejat interior, excavació
i fonamentació. Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
29x14x10 cm, sobre llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST
Capítol 08  XARXA DE TELECOMUNICACIONS

1 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Telefonia 115,000 0,400 0,800 36,800 C#*D#*E#*F#

3 12,000 0,400 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,640

2 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa i pous amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Telefonia 0,800 115,000 0,400 0,800 29,440 C#*D#*E#*F#

3 0,800 12,000 0,400 0,800 3,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,512

3 FDG5L002 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons
norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20/B/20/I. Inclou excavació i rebliment de rasa,
col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió, càrrega i
transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y
compactació si s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Telefonia 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,000

4 FD95PP01 m Recobriment protector exterior per a canalització de fins a 30 cm. de diàmetre, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció pas carrer 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2Z001 u Subminsitre i col·locació d'arqueta tipus DM-HII. Totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FDK2Z002 u Subminsitre i col·locació d'arqueta tipus M. Totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim tram
construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i
en perfecte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST
Capítol 09  SENYALITZACIÓ

1 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó hm-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació md del plec de prescripcions tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 FBA10015 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de
vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

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

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 FBA10115 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes
de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST
Capítol 10  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 fusta 7,840 7,840 C#*D#*E#*F#

3 runa 51,800 51,800 C#*D#*E#*F#

4 restes vegetals 148,400 148,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,040

2 F2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 7,840 7,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,840

3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 runa 51,800 51,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,800

4 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 148,400 148,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,400

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT

EUR
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1 XPA100SS pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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P-1 EDD1A624 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter de ciment 1:6

210,96 €

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 EDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

102,29 €

(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-3 EDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

43,93 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 F2190710 m Tall amb serra de disc de paviments existents de mescla bituminosa de com a mínim 15 cm
de fondària.Tot inclòs.

2,24 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,06 €

(SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-7 F2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

7,14 €

(SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-8 F219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 6,71 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-9 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 F2224243 m3 Excavació de rasa en terreny fluix, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material
excavat

6,80 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-12 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

13,83 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-13 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-14 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat.

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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P-15 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-16 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 F2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,08 €

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-18 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,73 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM

28,29 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-21 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

53,18 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-22 F965P7ED m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de
25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U
(R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

22,26 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-23 F9E1521N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

24,14 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-24 F9H10020 t Aglomerat asfàltic trànsit AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació,
regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat

50,83 €

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

55,58 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb dotació 1,5
kg/m2

0,64 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-27 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 adh(ecr-1), amb dotació
1 kg/m2

0,42 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-28 FBA10015 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca
i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols.
Tot inclòs.

0,58 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 FBA10115 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica
blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs.

0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-30 FD7FZ575 M Inspecció de canonades amb ct de càmera de tv 2,10 €

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-31 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

45,13 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-32 FD7JJ325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

95,90 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-33 FD95PP01 m Recobriment protector exterior per a canalització de fins a 30 cm. de diàmetre, amb 20 cm de
formigó HM-20/P/20/I

14,18 €

(CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-34 FDB17450 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,15x1,15 m 17,14 €

(DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-35 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de pead de dn 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

7,20 €

(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-36 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

4,12 €

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-37 FDG5L002 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de
doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20/B/20/I.
Inclou excavació i rebliment de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada
conducte, banda de protecció, maniguets d'unió, càrrega i transport de terres sobrants al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si
s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

14,17 €

(CATORZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-38 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.

135,78 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-39 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

61,85 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-40 FDK2Z001 u Subminsitre i col·locació d'arqueta tipus DM-HII. Totalment acabat 358,05 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-41 FDK2Z002 u Subminsitre i col·locació d'arqueta tipus M. Totalment acabat 128,60 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-42 FFB1PP01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

9,85 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 FFB1PP02 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

7,54 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-44 FFB1PP03 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

18,72 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-45 FG1B0269 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta, fixat a columna 160,91 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-46 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

3,98 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-47 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. tot inclòs.

3,63 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-48 FG39D4C5 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ,
tetrapolar, de secció 3 x 95 / 54,6 mm2, col·locat aeri

10,17 €

(DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-49 FG39PPB3 u Conversió xarxa eléctrica aèria a soterrada, amb cables d'escomesa monofásica, caixa d'
interruptors i connexió a xarxa de terres. Inclós muntatge, accessoris i posta en funcionament.

3.058,36 €

(TRES MIL CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-50 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons plànols.

18,70 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-51 FHM10030 u Desmuntatge, trasllat i nou muntatge de lluminària existent, inclós caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació. Tot inclòs segons plànols.

353,04 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-52 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb
arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

183,39 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-53 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

664,16 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-54 FN120330 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar,
de D 110 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge.
Tot inclòs completament acabat.

375,56 €

(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-55 FNZEPP01 u Subministre i col·locació d'escomesa de fins a 32 mm. sobre canonada de PEAD, equipada
amb accessoris de llautó. inlcou portella de fosa dúctil de 18x23 cm. Totalment insta-.lada.

169,10 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-56 FNZEPP02 u Subministre i col·locació d'accessoris per l'instal.lació de la xarxa d'aigua potable.
corresponent a derivacions, brides uniosns universals, per la  trancisió de canonades

184,13 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-57 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat
del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia,
deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

362,64 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-58 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,59 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-59 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa i pous amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-60 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

45,40 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-61 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

53,78 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-62 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó hm-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

130,41 €

(CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-63 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

99,71 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-64 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació md del plec de
prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

25,30 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-65 GD7FZ004 u Formació de connexió mitjançant un injert ´´clik´´ automàtic reversible de pvc segons norma
une-en1401-1 de diàmetre nominal exterior fins a 1000 mm mm amb reducció a 200 o 150
mm de diàmetre nominal exterior

93,63 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS D´ACTUACIÓ PA4-PA5-PA6
CAMÍ DE PALAU BORELL - VILADAMAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 05/01/18 Pàg.: 6

P-66 GDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra

46,15 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-67 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra

71,57 €

(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-68 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

21,66 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-69 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

39,90 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-70 S2CCG010 U Cata per a la localitzacio de servei 71,66 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

Viladamat, abril de 2017

Arquitecte autor del projecte,

Joaquim Bover Busquet
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P-1 EDD1A624 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter de ciment 1:6

210,96 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,38992 €

B0F1D2A1 u maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 15,60208 €

B0111000 m3 Aigua 0,00630 €

Altres conceptes 193,96170 €

P-2 EDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

102,29 €

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

0,91499 €

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

80,04000 €

Altres conceptes 21,33501 €

P-3 EDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

43,93 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,22541 €

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 24,28000 €

Altres conceptes 19,42459 €

P-4 F2190710 m Tall amb serra de disc de paviments existents de mescla bituminosa de com a mínim 15 cm
de fondària.Tot inclòs.

2,24 €

Altres conceptes 2,24000 €

P-5 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,48 €

Altres conceptes 4,48000 €

P-6 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,06 €

Altres conceptes 6,06000 €

P-7 F2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

7,14 €

Altres conceptes 7,14000 €

P-8 F219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 6,71 €

Altres conceptes 6,71000 €

P-9 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

1,38 €

Altres conceptes 1,38000 €

P-10 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

6,39 €

Altres conceptes 6,39000 €

P-11 F2224243 m3 Excavació de rasa en terreny fluix, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material
excavat

6,80 €

Altres conceptes 6,80000 €

P-12 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

13,83 €
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Altres conceptes 13,83000 €

P-13 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

4,66 €

Altres conceptes 4,66000 €

P-14 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat.

1,22 €

Altres conceptes 1,22000 €

P-15 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,10 €

Altres conceptes 1,10000 €

P-16 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

1,65 €

Altres conceptes 1,65000 €

P-17 F2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,08 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,73 €

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,72900 €

Altres conceptes 0,00100 €

P-19 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,75 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM

28,29 €

B0111000 m3 Aigua 0,05250 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 21,13700 €

Altres conceptes 7,10050 €

P-21 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

53,18 €

B064300B M3 formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

41,04450 €

Altres conceptes 12,13550 €

P-22 F965P7ED m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de
25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U
(R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

22,26 €
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B965A7E0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340

5,26050 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

5,28275 €

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

0,05382 €

Altres conceptes 11,66293 €

P-23 F9E1521N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

24,14 €

B9E15200 m2 Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt 6,61980 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,26930 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,84277 €

B0111000 m3 Aigua 0,00105 €

Altres conceptes 16,40708 €

P-24 F9H10020 t Aglomerat asfàltic trànsit AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació,
regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat

50,83 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reciclat en fred tipus
C60B6/B7 REC(ECL-2b)

2,73000 €

B9H10010 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de rodadura AC 16 surf B50/70 D/S amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració

42,43000 €

Altres conceptes 5,67000 €

P-25 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

55,58 €

B9H11K52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

49,13000 €

Altres conceptes 6,45000 €

P-26 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb dotació 1,5
kg/m2

0,64 €

B0552460 kg emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
c50bf5 imp(eci) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,45000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-27 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 adh(ecr-1), amb dotació
1 kg/m2

0,42 €

B0552100 kg emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
c60b3/b4 adh(ecr-1)

0,29000 €

Altres conceptes 0,13000 €

P-28 FBA10015 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca
i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols.
Tot inclòs.

0,58 €

B8ZBU200 kg pintura termoplàstica, per a marques vials 0,32700 €

Altres conceptes 0,25300 €

P-29 FBA10115 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica
blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs.

0,57 €
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B8ZBU200 kg pintura termoplàstica, per a marques vials 0,16350 €

Altres conceptes 0,40650 €

P-30 FD7FZ575 M Inspecció de canonades amb ct de càmera de tv 2,10 €

Sense descomposició 2,10000 €

P-31 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

45,13 €

BD7JE300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

11,06700 €

Altres conceptes 34,06300 €

P-32 FD7JJ325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

95,90 €

BD7JJ300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

27,39720 €

Altres conceptes 68,50280 €

P-33 FD95PP01 m Recobriment protector exterior per a canalització de fins a 30 cm. de diàmetre, amb 20 cm de
formigó HM-20/P/20/I

14,18 €

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

9,55350 €

Altres conceptes 4,62650 €

P-34 FDB17450 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,15x1,15 m 17,14 €

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

10,84178 €

Altres conceptes 6,29822 €

P-35 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de pead de dn 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

7,20 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,09000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 2,25450 €

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

1,40760 €

Altres conceptes 3,44790 €

P-36 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

4,12 €

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

1,68000 €

Altres conceptes 2,44000 €

P-37 FDG5L002 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de
doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20/B/20/I.
Inclou excavació i rebliment de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada
conducte, banda de protecció, maniguets d'unió, càrrega i transport de terres sobrants al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si
s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

14,17 €

F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de
prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

0,74337 €
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BDGZL001 m Cinta senyalització 0,21000 €

BDGZL003 m Separadors per conductes de 63 mm 1,16000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,09000 €

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

3,18450 €

B2RAU100 t deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

0,29376 €

BDGZL002 m Fil guia 0,24000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,95300 €

F2220020 m3 excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o
centre de reciclatge. tot inclòs completament acabat.

0,74481 €

Altres conceptes 5,55056 €

P-38 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.

135,78 €

B0F1D2A1 u maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 19,76000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,73740 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat 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

22,57000 €

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

10,61500 €

Altres conceptes 81,09760 €

P-39 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

61,85 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,45987 €

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

19,63775 €

B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,02714 €

B0F1D2A1 u maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 1,81955 €

Altres conceptes 38,90569 €

P-40 FDK2Z001 u Subminsitre i col·locació d'arqueta tipus DM-HII. Totalment acabat 358,05 €

BDKZL074 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de 70x70 cm, tipus LOCALRET o
equivalent

114,20000 €

BDK2RL07 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricada de
formigó amb un 10% de granulats reciclats, tipus LOCALRET o equivalent

206,13000 €

B2RAU100 t deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

3,72504 €

F2220020 m3 excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o
centre de reciclatge. tot inclòs completament acabat.

2,17953 €

Altres conceptes 31,81543 €

P-41 FDK2Z002 u Subminsitre i col·locació d'arqueta tipus M. Totalment acabat 128,60 €
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Sense descomposició 128,60000 €

P-42 FFB1PP01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

9,85 €

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,18000 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

0,39090 €

BFB1C300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,40720 €

Altres conceptes 6,87190 €

P-43 FFB1PP02 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

7,54 €

BFYB1A05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,11000 €

BFWB1A05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,09400 €

BFB1A400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,12160 €

Altres conceptes 4,21440 €

P-44 FFB1PP03 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

18,72 €

BFYB1F32 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm
de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, soldat

0,54000 €

BFWB1F32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar

5,36400 €

BFB1F300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,33500 €

Altres conceptes 8,48100 €

P-45 FG1B0269 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta, fixat a columna 160,91 €

BG1B0260 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta 137,98000 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,81000 €

Altres conceptes 18,12000 €

P-46 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

3,98 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,50920 €

Altres conceptes 1,47080 €

P-47 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. tot inclòs.

3,63 €

BGY38000 u part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,10000 €

BG380900 m conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 0,88740 €

Altres conceptes 2,64260 €

P-48 FG39D4C5 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ,
tetrapolar, de secció 3 x 95 / 54,6 mm2, col·locat aeri

10,17 €
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BG39D4C0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ,
tetrapolar, de secció 3 x 95 / 54,6 mm2

6,23220 €

Altres conceptes 3,93780 €

P-49 FG39PPB3 u Conversió xarxa eléctrica aèria a soterrada, amb cables d'escomesa monofásica, caixa d'
interruptors i connexió a xarxa de terres. Inclós muntatge, accessoris i posta en funcionament.

3.058,36 €

Sense descomposició 3.058,36000 €

P-50 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons plànols.

18,70 €

BGD10015 u pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 10,52000 €

Altres conceptes 8,18000 €

P-51 FHM10030 u Desmuntatge, trasllat i nou muntatge de lluminària existent, inclós caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació. Tot inclòs segons plànols.

353,04 €

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

16,45325 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 33,51000 €

Altres conceptes 303,07675 €

P-52 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb
arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

183,39 €

BJS10119 u Boca de reg amb racord D 45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb
arqueta

124,13000 €

Altres conceptes 59,26000 €

P-53 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

664,16 €

BM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical 511,06000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 0,02310 €

Altres conceptes 153,07690 €

P-54 FN120330 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar,
de D 110 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge.
Tot inclòs completament acabat.

375,56 €

BN120330 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar,
de D 110 mm, inclòs tub de polietilè per connexió

309,69000 €

Altres conceptes 65,87000 €

P-55 FNZEPP01 u Subministre i col·locació d'escomesa de fins a 32 mm. sobre canonada de PEAD, equipada
amb accessoris de llautó. inlcou portella de fosa dúctil de 18x23 cm. Totalment insta-.lada.

169,10 €

Sense descomposició 169,10000 €

P-56 FNZEPP02 u Subministre i col·locació d'accessoris per l'instal.lació de la xarxa d'aigua potable.
corresponent a derivacions, brides uniosns universals, per la  trancisió de canonades

184,13 €

Sense descomposició 184,13000 €

P-57 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat
del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia,
deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

362,64 €

BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat
del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia,
deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament

362,64000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-58 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,59 €

Altres conceptes 1,59000 €

P-59 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa i pous amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

5,74 €

Altres conceptes 5,74000 €

P-60 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

45,40 €

BBM1U110 u placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

33,62000 €

Altres conceptes 11,78000 €

P-61 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

53,78 €

BBM1U120 u placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

41,51000 €

Altres conceptes 12,27000 €

P-62 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó hm-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

130,41 €

B060U310 m3 formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 49,18800 €

Altres conceptes 81,22200 €

P-63 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

99,71 €

BBMZU622 u base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament
de senyals de trànsit

51,01000 €

BBMZU126 u pp de placa d'acer s355jr amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

32,42500 €

Altres conceptes 16,27500 €

P-64 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació md del plec de
prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

25,30 €

BBMZU612 m pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació md del plec de prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

21,67000 €

Altres conceptes 3,63000 €

P-65 GD7FZ004 u Formació de connexió mitjançant un injert ´´clik´´ automàtic reversible de pvc segons norma
une-en1401-1 de diàmetre nominal exterior fins a 1000 mm mm amb reducció a 200 o 150
mm de diàmetre nominal exterior

93,63 €

BD7FZ002 u injert ´´clik´´ automàtic reversible de pvc segons norma une-en1401-1 de diàmetre nominal
exterior 400 mm amb reducció a 200 mm de diàmetre nominal exterior

57,02000 €

Altres conceptes 36,61000 €

P-66 GDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra

46,15 €

B060U310 m3 formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 8,56691 €

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,71000 €

B0F1D2A1 u maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 1,43052 €
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B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,16042 €

Altres conceptes 35,28215 €

P-67 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra

71,57 €

B060U310 m3 formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 26,60251 €

B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,02000 €

B0F1D2A1 u maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 2,33961 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,34552 €

Altres conceptes 41,26236 €

P-68 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

21,66 €

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 10,20000 €

Altres conceptes 11,46000 €

P-69 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

39,90 €

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 24,28000 €

Altres conceptes 15,62000 €

P-70 S2CCG010 U Cata per a la localitzacio de servei 71,66 €

Sense descomposició 71,66000 €

Viladamat, abril de 2017

Arquitecte autor del projecte,

Joaquim Bover Busquet
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Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 F2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 7)

7,14 70,000 499,80

2 F219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 8)

6,71 751,950 5.045,58

3 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

4,48 15,000 67,20

4 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 6)

6,06 16,000 96,96

5 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 9)

1,38 990,050 1.366,27

TOTAL Capítol 01.01 7.075,81

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 10)

6,39 705,260 4.506,61

2 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM (P - 13)

4,66 189,720 884,10

3 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot
inclòs completament acabat. (P - 14)

1,22 2.090,400 2.550,29

4 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 58) 1,59 1.555,950 2.473,96

5 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 15)

1,10 427,180 469,90

TOTAL Capítol 01.02 10.884,86

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS

1 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 20)

28,29 296,420 8.385,72

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 21)

53,18 76,663 4.076,94

3 F9E1521N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 23)

24,14 192,250 4.640,92

4 F965P7ED m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 22)

22,26 315,000 7.011,90

EUR
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5 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 25)

55,58 98,810 5.491,86

6 F9H10020 t Aglomerat asfàltic trànsit AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou
subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat (P - 24)

50,83 143,607 7.299,54

7 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4
adh(ecr-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 27)

0,42 1.148,858 482,52

8 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5
imp(eci), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 26)

0,64 359,310 229,96

TOTAL Capítol 01.03 37.619,36

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 04 XARXA SANEJAMENT

1 F2190710 m Tall amb serra de disc de paviments existents de mescla bituminosa
de com a mínim 15 cm de fondària.Tot inclòs. (P - 4)

2,24 50,000 112,00

2 F2224243 m3 Excavació de rasa en terreny fluix, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 11)

6,80 134,640 915,55

3 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa i pous amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % pm (P - 59)

5,74 99,720 572,39

4 FD7FZ575 M Inspecció de canonades amb ct de càmera de tv (P - 30) 2,10 85,000 178,50

5 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 31)

45,13 34,000 1.534,42

6 FD7JJ325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 32)

95,90 92,500 8.870,75

7 GD7FZ004 u Formació de connexió mitjançant un injert ´´clik´´ automàtic reversible
de pvc segons norma une-en1401-1 de diàmetre nominal exterior fins
a 1000 mm mm amb reducció a 200 o 150 mm de diàmetre nominal
exterior (P - 65)

93,63 6,000 561,78

8 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 39)

61,85 6,000 371,10

9 EDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 3)

43,93 6,000 263,58

10 FDB17450 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta
1,15x1,15 m (P - 34)

17,14 3,000 51,42

11 EDD1A624 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 15 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter de ciment 1:6 (P - 1)

210,96 6,000 1.265,76

12 EDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 2)

102,29 3,000 306,87

TOTAL Capítol 01.04 15.004,12

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 05 XARXA AIGUA POTABLE

1 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 12)

13,83 62,720 867,42

EUR
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2 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa i pous amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % pm (P - 59)

5,74 37,632 216,01

3 FFB1PP01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 42)

9,85 190,000 1.871,50

4 FFB1PP02 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 43)

7,54 2,000 15,08

5 FFB1PP03 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 44)

18,72 4,000 74,88

6 FD95PP01 m Recobriment protector exterior per a canalització de fins a 30 cm. de
diàmetre, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 33)

14,18 12,000 170,16

7 FNZEPP01 u Subministre i col·locació d'escomesa de fins a 32 mm. sobre
canonada de PEAD, equipada amb accessoris de llautó. inlcou portella
de fosa dúctil de 18x23 cm. Totalment insta-.lada. (P - 55)

169,10 11,000 1.860,10

8 FNZEPP02 u Subministre i col·locació d'accessoris per l'instal.lació de la xarxa
d'aigua potable. corresponent a derivacions, brides uniosns universals,
per la  trancisió de canonades  (P - 56)

184,13 2,000 368,26

9 FN120330 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè,
per a una PN 16 bar, de D 110 mm. Inclòs tub de polietilè per
connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
(P - 54)

375,56 4,000 1.502,24

10 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa,
segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.
(P - 38)

135,78 4,000 543,12

11 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent,
totalment equipada, amb arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.
(P - 52)

183,39 1,000 183,39

12 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical.
Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
(P - 53)

664,16 1,000 664,16

TOTAL Capítol 01.05 8.336,32

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 06 XARXA ELÈCTRICA

1 S2CCG010 U Cata per a la localitzacio de servei (P - 70) 71,66 3,000 214,98

2 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 12)

13,83 40,320 557,63

3 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa i pous amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % pm (P - 59)

5,74 32,256 185,15

4 FG39D4C5 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació AL RZ, tetrapolar, de secció 3 x 95 / 54,6 mm2, col·locat
aeri (P - 48)

10,17 157,000 1.596,69

5 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades (P - 36)

4,12 157,000 646,84

EUR
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6 FD95PP01 m Recobriment protector exterior per a canalització de fins a 30 cm. de
diàmetre, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 33)

14,18 12,000 170,16

7 FG1B0269 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta, fixat a
columna (P - 45)

160,91 10,000 1.609,10

8 FG39PPB3 u Conversió xarxa eléctrica aèria a soterrada, amb cables d'escomesa
monofásica, caixa d' interruptors i connexió a xarxa de terres. Inclós
muntatge, accessoris i posta en funcionament. (P - 49)

3.058,36 1,000 3.058,36

9 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra
(P - 67)

71,57 4,000 286,28

10 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 69)

39,90 4,000 159,60

TOTAL Capítol 01.06 8.484,79

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 07 XARXA ENLLUMENAT

1 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de
pead de dn 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(P - 35)

7,20 20,000 144,00

2 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 46)

3,98 20,000 79,60

3 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. tot inclòs. (P
- 47)

3,63 20,000 72,60

4 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. inclou
subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols.
(P - 50)

18,70 2,000 37,40

5 FHM10030 u Desmuntatge, trasllat i nou muntatge de lluminària existent, inclós
caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació. Tot
inclòs segons plànols. (P - 51)

353,04 2,000 706,08

6 GDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra
(P - 66)

46,15 2,000 92,30

7 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 68)

21,66 2,000 43,32

TOTAL Capítol 01.07 1.175,30

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

1 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 12)

13,83 40,640 562,05

2 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa i pous amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % pm (P - 59)

5,74 32,512 186,62

3 FDG5L002 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PE
(AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4,
protegit amb dau de formigó HM-20/B/20/I. Inclou excavació i
rebliment de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en

14,17 127,000 1.799,59

EUR
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cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió, càrrega i
transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge
a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes
d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (P - 37)

4 FD95PP01 m Recobriment protector exterior per a canalització de fins a 30 cm. de
diàmetre, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 33)

14,18 12,000 170,16

5 FDK2Z001 u Subminsitre i col·locació d'arqueta tipus DM-HII. Totalment acabat (P -
40)

358,05 3,000 1.074,15

6 FDK2Z002 u Subminsitre i col·locació d'arqueta tipus M. Totalment acabat (P - 41) 128,60 4,000 514,40

7 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita
existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la col·locació del fil de
guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment
acabada i en perfecte funcionament. (P - 57)

362,64 1,000 362,64

TOTAL Capítol 01.08 4.669,61

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 09 SENYALITZACIÓ

1 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 60)

45,40 1,000 45,40

2 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 61)

53,78 1,000 53,78

3 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
63)

99,71 2,000 199,42

4 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó hm-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
62)

130,41 2,000 260,82

5 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació
md del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 64)

25,30 2,000 50,60

6 FBA10015 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura
reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (P -
28)

0,58 20,000 11,60

7 FBA10115 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura
reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (P -
29)

0,57 110,000 62,70

TOTAL Capítol 01.09 684,32

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 10 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 16)

1,65 208,040 343,27

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS D´ACTUACIÓ PA4-PA5-PA6
CAMÍ DE PALAU BORELL - VILADAMAT

PRESSUPOST Data: 05/01/18 Pàg.: 6

2 F2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

6,08 7,840 47,67

3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 18)

8,73 51,800 452,21

4 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

12,75 148,400 1.892,10

TOTAL Capítol 01.10 2.735,25

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

1 XPA100SS pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut (P - 0) 1.712,63 1,000 1.712,63

TOTAL Capítol 01.11 1.712,63

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS D´ACTUACIÓ PA4-PA5-PA6
CAMÍ DE PALAU BORELL - VILADAMAT

RESUM DE PRESSUPOST Data: 05/01/18 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 7.075,81

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 10.884,86

Capítol 01.03  FERMS I PAVIMENTS 37.619,36

Capítol 01.04  XARXA SANEJAMENT 15.004,12

Capítol 01.05  XARXA AIGUA POTABLE 8.336,32

Capítol 01.06  XARXA ELÈCTRICA 8.484,79

Capítol 01.07  XARXA ENLLUMENAT 1.175,30

Capítol 01.08  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 4.669,61

Capítol 01.09  SENYALITZACIÓ 684,32

Capítol 01.10  GESTIÓ DE RESIDUS 2.735,25

Capítol 01.11  SEGURETAT I SALUT 1.712,63

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST 98.382,37

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
98.382,37

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST 98.382,37

98.382,37

EUR





PROJECTE D´URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS D´ACTUACIÓ PA4-PA5-PA6
CAMÍ DE PALAU BORELL - VILADAMAT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 98.382,37

13 % Despeses generals SOBRE 98.382,37...................................................................... 12.789,71

6 % Benefici Industrial SOBRE 98.382,37.......................................................................... 5.902,94

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 117.075,02

21 % IVA SOBRE 117.075,02............................................................................................. 24.585,75

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 141.660,77

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent quaranta-un mil sis-cents seixanta euros amb setanta-set cèntims

Viladamat, gener de 2018 

Arquitecte autor del projecte,

Enric Bayona Prats




	1- MEMORIAgener2018
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	2- 234_TOT DOCUMENT 2
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	3- 234_TOT DOCUMENT 3
	Página en blanco
	plànol01.pdf
	Planos y vistas
	01_SITUACIÓ


	plànol02.pdf
	Planos y vistas
	02_ORTOFOTO


	plànol03.pdf
	Planos y vistas
	03_TOPOGRAFIC


	plànol05.pdf
	Planos y vistas
	05_PLANEJAMENT


	plànol06.pdf
	Planos y vistas
	06_GEOMETRIA


	plànol07.pdf
	Planos y vistas
	07_PERFILS 1


	plànol08.pdf
	Planos y vistas
	08_PERFILS 2


	plànol09.pdf
	Planos y vistas
	09_PAVIMENTS


	plànol10.pdf
	Planos y vistas
	10.1 Sec. tipus


	plànol11.pdf
	Planos y vistas
	Sanejament


	plànol12.pdf
	Planos y vistas
	19.1 DETALLS RESIDUALS


	plànol13.pdf
	Planos y vistas
	Aigua


	plànol14.pdf
	Planos y vistas
	20.1-Detalls AP


	plànol15.pdf
	Planos y vistas
	Electricitat


	plànol16.pdf
	Planos y vistas
	1


	plànol17.pdf
	Planos y vistas
	Enllumenat


	plànol18.pdf
	Planos y vistas
	Telefonia


	plànol19.pdf
	Planos y vistas
	22


	plànol20.pdf
	Planos y vistas
	Senyalització


	plànol04.pdf
	Planos y vistas
	04_FINQUES



	4- 234_TOT DOCUMENT 5
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	5- TOT _PLEC DE CONDICIONS
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	Página en blanco
	Annex capacitat desguàs Viladamat.pdf
	1. Introducció. Àmbit d’anàlisi
	2. Objectiu
	3. Càlculs hidrològics i simulació hidràulica
	3.1 Cabal de disseny
	3.2 Capacitat de desguàs

	4. Conclusions
	Annex 1. Àmbit del model de simulació hidràulica GUAD2D corresponent al projecte DELIMITACIÓ DE L’ESPAI FLUVIAL I ESTUDI HIDRÀULIC DE L’ÀMBIT DEL SECTOR PA7 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILADAMAT, Geoservei, 2016




