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MEMÒRIA  

Memòria Justificativa 

Per definició, l’aigua és un recurs natural limitat, en disposem de forma irregular, i cada dia amb 
més intensitat estem sotmesos a cicles de greus sequeres. El canvi climàtic impacta sobre tots els 
aspectes del cicle de l’aigua i en conseqüència afecta a les persones i al medi (escassetat d’aigua, 
inundacions, sequeres).  

Atès que l’aigua exerceix aquest paper essencial per a la vida, per a la preservació de la salut 
pública i per a la lluita contra la pobresa, l’ajuntament de Viladamat com a institució municipal que 
vetlla pels interessos del vilatans del poble considera com objectiu prioritari adoptar planificar i 
prendre mesures d’estalvi i gestió de l’aigua, millorant el serveis públic i generant estalvi i 
eficiència de les xarxes públiques d’abastament de l’aigua. 

Els ens locals exerciten un paper molt important en relació als serveis de subministrament i de 
sanejament de l’aigua. 

La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, coneguda com a Directiva marc de 
l'aigua (DMA), estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política de l'aigua, 
configurant la planificació hidrològica com el principal instrument per tal d'assolir els objectius de 
protecció i millora de l'estat dels recursos hídrics en quantitat i qualitat, així com la millora dels 
ecosistemes hídrics associats i la promoció de l'ús sostenible de l'aigua. 

Aquestes son raons subjectives i filosòfiques que justifiquen una intervenció integral en substituir 
l’actual xarxa de distribució d’aigua potable del municipi, altres raons amb arguments objectius 
deriven de l’informe emès per l’entitat colꞏlaboradora que gestiona les xarxes d’aigua pública i que 
en informe d’assessorament per la renovació de la xarxa de Viladamat de novembre de 2019 
determina que: 

 
1. Objecte de l’informe 
Es redacta el present informe d’assessorament tècnic per a la renovació de les xarxes d’aigua 
potable del nucli de Viladamat. 
 
Es prioritzen el carrers: 

- 1).- Carrer Major, carrer de la Bassa, carrer de l’Església, carrer de la Creu, carrer 
de Cinc Claus, carrer del Mar i carrer Nou. 

- 2).- Carrer de les cases noves. 
- 3).- Carrer Escoles. 

 
2. Assessorament xarxa aigua potable 
La xarxa d’aigua potable del municipi de Viladamat està formada per 11,69 km de canonades, 
desglossada segons els següents materials: 
 

□ Fibrociment 5,13 km (44%) 
□ Polietilè 6,56 km (66%) 

 
Una nova canonada de de distribució de PE 160mm es la que connecta el dipòsit de Palau Borrell 
amb la xarxa del nucli urbà. En canvi, la majoria de carrers del nucli, nucli històric de Viladamat, 
tenen instalꞏlades canonades de fibrociment de DN.60, 80 i 100 mm. 
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Es tracta de canonades antigues, on l’envelliment dels materials provoca avaries derivades a la 
pèrdua de propietats mecàniques del fibrociment, que fa que la canonada no sigui capaç 
d’absorbir la pressió i que es produeixin trencaments fràgils. 
 
En aquestes xarxes cal tenir molta cura amb la manipulació dels elements de valvuleria, ja que 
qualsevol alteració en el canvi de règim pot provocar variacions de pressió que la canonada no pot 
suportar. 
 
Les connexions de les escomeses amb la canonada també pateixen un desgast molt important, 
degut al deteriorament dels materials utilitzats, antiguitat i pel procediment d’instalꞏlació dut a 
terme en el seu moment 

Actualment es disposa d’una reductora de pressió al carrer Palau Borrell per reduir la pressió de 
tota la xarxa per reduir al màxim les sobrepressions i intentar reduir l’elevat número d’avaries com 
la pèrdua d’aigua. 

Les porositat del terreny del subsòl del nucli de Viladamat dificulta la localització de les avaries 
que apareixen de manera fortuïta empitjorant així el rendiment tècnic hidràulic de la xarxa. 

Els punts forts de l’actuació proposada són: 

● Renovar la xarxa d’aquesta zona canviant les canonades antigues existents i les seves 
escomeses. 

● Reforçar la zona amb canonades que garanteixin pressions i cabals. 

● Noves escomeses de polietilè amb diàmetre mínim de 1”. 

● Evitar realitzar noves escomeses sobre canonades antigues amb més de 40 anys 
d’antiguitat. 

● Mallar la xarxa, donant uniformitat hidràulica a tota la zona. 

● Instalꞏlació de nous hidrants amb vàlvula de seccionament independent per evitar talls de 
subministrament a l’abonat en cas d’haver de realitzar-hi tasques de manteniment. 

Tot això es veurà reflectit en una millora del servi a l’abonat reduint els talls de subministrament i 
pressions més estables. 

En el cas d’haver d’instalꞏlar armaris o noves portelles per ubicar-hi els comptadors, aquests 
hauran de ser de com a mínim de 40 x 40 cm, ja que els comptadors que es fabriquen actualment 
són més voluminosos i necessiten com a mínim aquest espai. 

Amb la instalꞏlació dels hidrants proposats, es cobreixen les necessitats de l’àmbit del projecte. 
Aquests seran enterrats dins arqueta de fosa dúctil i tapa pintada de color vermell, amb boca 
UNE-23400 i DN.100 mm, amb vàlvula de comporta. 

 

3. Proposta de renovació de xarxa aigua potable 

Es proposa la instalꞏlació de noves canonades de distribució i escomeses de polietilè d’alta 
densitat: 

● 1.060m. Carrer Major, carrer de la Bassa, carrer de l’Església, carrer de la Creu, 
carrer de Cinc Claus, carrer del Mar i carrer Nou. (1ª Fase) 

● 250m. Carrer de les Cases Noves. 
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● 155m. Carrer Escoles. 

Per tant un total de 1.465m de nova canonada. Això suposa una renovació del 12,5% del total de 
la xarxa i una reducció del 28,5% del total de fibrociment. 

 

4. Rendiment hidràulic 

El consum del municipi es pot comptabilitzar amb cabals subministrats o amb cabals registrats. El 
cabal registrat és aquell que realment és consumit per l’abonat. En canvi el cabal subministrat és 
aquell cabal que surt del dipòsit de regulació, però que no té el mateix valor que el registrat degut 
a les pèrdues en la xarxa de distribució, pel sub-contatge dels comptadors dels abonats, l’aigua 
utilitzada per extinció d’incendis, boques de reg, possibles fraus. 

A la sortida del dipòsit de Palau Borrell (Viladamat) es disposa d’un comptador que permet 
comptabilitzar els cabals subministrats de Viladamat. S’adjunta a continuació un recull de dades, 
en metres cúbics, referents als cabals subministrats i registrats i els rendiments anuals dels últims 
anys. 

 

 

 

La xarxa actualment té un rendiment del 50%. Aquest rendiment és molt inferior al que es pot 
considerar una xarxa en bon estat, que disposaria de valors entre el 75% i 80%. 
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La dotació d’aigua punta és la divisió de la màxima demanda (registrada o subministrada, que 
normalment es dóna a l’estiu) pel nombre de dies del període (normalment uns 90 dies, 
corresponents al període de facturació) i pel nombre d’abonats, i s’expressa en litres per abonat i 
dia. 

 

 

 

5. Millora del Rendiment hidràulic 

Les xarxes de fibrociment són un sistema d’abastament antic. La renovació d’aquestes canonades 
generarà una millora de rendiment. En quedaran eliminades les fuites no aparents, o no visibles, 
de difícil localització i possibles escomeses pirates. També s’evitaran futures avaries que solen 
anar augmentant de manera exponencial  amb el pas del temps. 

Tenint en compte que aproximadament aquestes canonades representen un 28,5% del total de la 
xarxa de fibrociment del municipi, es pot fer una estimació de la millora de rendiment tenint en 
compte les pèrdues lineals per km de xarxa de materials obsolets. Les pèrdues anuals s’estimen 
en 32.500 m3/any, el 80% d’aquestes  pèrdues  es  suposen en el tram de canonades de 
fibrociment amb escomeses antigues. Es preveu una reducció del 28,5% del 80% de les pèrdues 
anuals, 7.410m3/any. 

Això significarà un estalvi d’aigua i per tant una millora de l’eficiència hidràulica que  pot comportar 
que el rendiment hidràulic pugui pujar del 50% fins al 61% de la xarxa d’aigua de Viladamat. 

 

Instalꞏlacions xarxa de distribució actual 

Tal com s’ha manifestat a l’informe emès per l’entitat colꞏlaboradora AGBAR, en la canalització 
d’aigua potable que es va fer a mitjans dels anys 70 només hi ha hagut intervencions puntuals de 
reparació a causa de l’esgotament per l’ús i envelliment de la instalꞏlació i per l’increment de 
demanda d’aigua per part dels veïns. Per les intervencions de reparació s’han utilitzat materials 
mixtes fibrociment, polietilè i PVC. 

La canonada de xarxa de distribució d’aigua del nucli urbà és 100% de fibrociment. L’Agencia de 
Salut Pública de Catalunya informa: “l’amiant és susceptible d’alliberar fibres quan es trenca o es 
tritura”. 
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Els riscos per a la salut relacionats amb els materials amb amiant es pot donar si es trenquen o es 
desgasten, pel fet que es poden desprendre fibres que poden ser inhalades per les persones. Per 
tant, es pot conservar una instalꞏlació amb amiant sempre que aquesta estigui en bon estat, no 
presenti risc d'alliberament de fibres a l'ambient i no es manipuli. En el cas que s'observin 
materials que poden contenir amiant és convenient comprovar periòdicament que no hi hagi 
signes de danys o desgast i valorar-ne, si s’escau, la conveniència de retirar-los”. 

A més, el Reial Decret 140/2003 de 3 de febrer d’establiment dels criteris sanitaris de la qualitat de 
l’aigua per al consum humà, reforça, en els articles 8, 12 i 14, la necessitat de transportar l’aigua 
en canonades que no perjudiquin la salut humana. 

 

 

 

Estat actual xarxa pública d’aigua potable en el nucli de Viladamat 

 

Tanmateix, l’informe emès, fa referencia a l’augment al llarg dels anys de la diferència entre el 
cabal registrat i el cabal subministrat. Així, l’any 2001 la diferència entre aquests dos registres era 
del 36% i al 2008, la diferència va ser del 50%. El que demostra que any rere any, la pèrdua 
d’aigua incrementa considerablement.  

Les dades de rendiments anuals han estat: 

● 2001: 63,64 % 

● 2008: 49,52 % 

● 2018: 50,15 % 

 

Actualment el cost d’aigua subministrada és assumit per tota la població de Viladamat. Amb el 
canvi de canonades, aquest estalvi pot arribar a representar en un 60% del cabal total registrat. 
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Xarxa d’Hidrants actual 

Els hidrants són elements externs a la xarxa de distribució, però cal considerar-los a efectes de 
dimensionar l’esmentada xarxa. Un hidrant s’ha de considerar com una escomesa a alimentar i en 
el cas de nuclis petits, la seva correcta instalꞏlació obliga a sobredimensionar les canonades, ja 
que el consum de la població és molt més inferior que el que la normativa exigeix als hidrants. 

Al nucli urbà només hi ha dos hidrants contra incendis, un situat a la plaça de l’Església i l’altre al 
carrer Cinc Claus. 

El reial decret 314/2006 del 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, el text 
refós amb modificacions del Reial Decret 1371/2007 de 19 d’octubre i correccions del BOE de 25 
de Gener de 2008, en el document bàsic de seguretat contra incendis (DB SI) estableix que els 
hidrants que es troben a la via pública han d’estar a menys de 100 metres de la façana accessible 
de l’edifici. 

Per tant, es fa evident la falta de cobertura d’hidrants en el conjunt del nucli urbà. 

 

PROPOSTA 

 

PLANTEJAMENT GENERAL I OBJECTIUS 

La xarxa d’abastament d’aigua potable es realitzarà seguint les indicacions de la companyia 
gestora de la xarxa municipal “AGBAR” Aigües de Barcelona, en la seva delegació localitzada al 
carrer Roser, 51 del municipi de Torroella de Montgrí. 

Aquesta xarxa haurà de tenir capacitat suficient per subministrar la demanda punta del nou sector 
i garantir l’alimentació de la xarxa d’hidrants d’acord amb el reial decret 314/2006 del 17 de març, 
pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, document DB SI. 

També per article 17 “Planificació urbanística” del Decret 3/2010 de 18 de Febrer, de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis estableix que 
“el planejament urbanístic i els projectes d’urbanització han de tenir en compte les necessitats 
derivades de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis per tal que en l’execució urbanística 
es compleixi la normativa aplicable”. 

Per aquest motiu el disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la 
hipòtesi de consum més desfavorable, determinant l’ús simultani de dos hidrants immediats durant 
dues hores. Essent el cabal de cadascun d’ells de 1.000 l/min i la pressió de sortida per cada boca 
d’hidrant superior a 10 mca. Es preveu substituir la xarxa en el perímetre del nucli antic limitat per 
la Plaça de l’Església, carrer del Mar al nord; carrer del Mar a l’est; carrer Nou a l’oest; i carrer de 
la Creu al sud; amb una canonada de PEAD de 125 mm que es connectarà a la xarxa existent en 
tots els extrems. En aquest tram es colꞏlocarà un hidrant al nord carrer del Mar i un altra al sud 
plaça de Catalunya. 

Des d’aquesta canonada perimetral al nucli derivarà la anella de distribució construïda amb 
canonada de PEAD PE100 de 75 mm que subministrarà a parcelꞏles de l’interior del nucli antic. 

 

CÀLCUL DEL CABAL DE CONSUM 
La nova xarxa s’ha dissenyat tenint en compte dues hipòtesis de càlcul de cabals: 
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a) Hipòtesi I - Cabals ordinaris o de consum 
b) Hipòtesis II - Cabals extraordinaris o contra incendis 
 

Cabals ordinaris 
Els cabals ordinaris es defineixen com els cabals d’us diari o comú. 
 
Cabals extraordinaris 
El cabal contra incendis es considera d’us puntual, per aquest motiu es defineix com un cabal 
extraordinari. 

Per realitzar aquesta substitució integral de la actual xarxa de distribució en una actuació a l’entorn 
del nucli antic de Viladamat, caldrà prèviament fer una instalꞏlació provisional de distribució d’aigua 
potable amb tubs de polietilè colꞏlocats a superfície per tal de poder garantir el subministrament a 
tots els habitatges. A continuació d’acord amb el projecte s’obriran noves rasses pel soterrament 
de la nova xarxa garantint una nova distribució amb xarxa tancada i anellada. 

El material a utilitzar seria amb canonades de polietilè de diàmetres suficient per garantir un 
correcte subministrament de cabdals d’acord amb el càlculs justificatius que s’especificaran en la 
memòria del projecte constructiu que es redacti.  

El disseny de la nova xarxa de distribució contemplarà tots els accessoris necessaris de vàlvules, 
purgadors, registres, hidrants i accessoris necessaris per un correcte funcionament de 
d’instalꞏlació. 

 

NOUS HIDRANTS EXTERIORS 

Segons definien les normes UNE 2 3405 a 23407, substituïdes a dia d’avui per les normes UNE-
EN 14339 “Hidrants contra incendi sota terra” i UNE-EN 14384 “Hidrants de columna”, és un 
aparell hidràulic connectat a una xarxa de proveïment, destinat a subministrar aigua –en cas 
d’incendi en totes les seves fases– a mànegues o a monitors directament acoblats, o bé a tancs o 
bombes dels serveis d’extinció, i està situat a l’exterior dels edificis. La norma UNE-EN 14384 el 
defineix amb menys paraules: “connexió a un subministrament d’aigua que inclou una vàlvula 
d’aïllament o seccionament”. L’hidrant contra incendis és el que està “dissenyat per a subministrar 
aigua per a la lluita contra incendis durant totes les fases del foc”. 

Es disposen els hidrants sota el nivell de terra amb una única sortida de 100 mm situats en llocs 
fàcilment accessibles, fora de l’espai destinat a circulació i estacionament de vehicles, 
degudament senyalitzats conforme a la Norma UNE 23 033. “El cabal ininterromput mínim a 
subministrar per cada boca d’hidrant contra incendis serà de 500 l / min. i la pressió mínima 
requerida a la boca de sortida serà 500 kPa (5 kg / cm2 ), per contrarestar la pèrdua de càrrega de 
les mànegues i llances, durant la impulsió directa de l’aigua sobre l’incendi. 

 

NOVA XARXA D’ABASTAMENT 

La xarxa d’abastament d’aigua potable es realitzarà seguint les indicacions de la companyia 
gestora de la xarxa municipal “AGBAR”. Aquesta nova xarxa tindrà capacitat suficient per 
subministrar la demanda punta del nou sector i garantir l’alimentació de la xarxa d’hidrants d’acord 
amb la legislació vigent. 
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LEGISLACIÓ VIGENT 

 
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 
 
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 
(BOE23/10/2007), 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). 
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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 

PLA D’OBRA, TERMINI D’EXECUCIÓ  

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 3 mesos. 

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 en el grup (E), subgrup (1), la categoria de la classificació serà (D) 

DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El present projecte està integrat pels següents documents: 

DOCUMENT NÚM. 1.- MEMÒRIA I ANNEXES 

DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3.- PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT NÚM. 4.-  AMIDAMENT, JUSTIFICACIÓ DE PREUS I PRESSUPOST 

DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El present document fa referència a una obra completa, susceptible d’ésser lliurada al servei 
públic un cop acabada 

CONCLUSIÓ 

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. 

PRESSUPOST 

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 preus 
inclouen la part proporcional de les despeses d’assajos.  
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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: 184.713,23 € (cent vuitanta quatre mil set-cents tretze 
euros amb vint tres cèntims). 

 

Girona, maig de 2022 

L’ARQUITECTE 

 

 

 

 

 

 

Joaquim Bover Busquet 
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1.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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ANNEXES 



 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 Renovació de la Xarxa d’Aigua Potable (1ª Fase . Nucli Antic) 
 
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 
CIF              :  P1723100B 
Adreça                  :  Plaça de la Vila. 1 
Població               :  17137 Viladamat 

 

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

 
Redactor E.S.S.    :  Joaquim Bover Busquet 
Titulació/ns    :  Arquitecte 
Col∙legiat  núm.     :  5115‐2 
Despatx professional  :  Carrer Carme, 65 1er B 
Població               :  17004, Girona 

 

4. DADES DEL PROJECTE 

 
4.1.  Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte  :  Joaquim Bover Busquet 
Titulació/ns    :  Arquitecte 
Col∙legiat  núm.     :  5115‐2 
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 per la Renovació de la Xarxa d’Aigua Potable (1ª Fase . Nucli Antic) 
 



4.5.  Comunicacions 
 

Carretera               :  GI 623 – C31A 
 
4.6.  Subministrament i Serveis 
 

Aigua                    :  SGAB, Societat General d’Aigües de Barcelona, SAU 
Electricitat                :  Fecsa ‐ Endesa 
Sanejament               :  SGAB, Societat General d’Aigües de Barcelona, SAU 

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

TELEFONS I ADRECES D'INTERÈS DELS SERVEIS ASSISTENCIALS: 
 

Hospitals: 
Hospital de Figueres 
Ronda Rector Arolas s/n 
17137, Figueres 
Tel: 972 501400 (centraleta) 
 
CAP de L’Escala 
Carrer Mossèn Salvador Jué Pujolar, 1 
17130 – L’Escala 
Telèfon: 972 776050 

 
Consorci d'ambulàncies: 
Telf: 972 41 00 10 
 
Bombers:  
Telèfon: 972 771313 
        112 
 
Mossos d'esquadra: 
Carrer del Garbí, 17 
17130, L’Escala 
Telèfon:972 774948 
        088   

  
 
4.8.  Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat és de 184.713,23 € (cent vuitanta quatre mil set‐cents tretze euros amb vint i 
tres cèntims). 
 
  

4.9.  Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 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 
 

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 
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. 
 

 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 
 

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. 

  

 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. 

 

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 al sud pel Carrer Sant Daniel i per l’extrem oest pel 
carrer de les Monges. 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, 
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 
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 
 

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 

 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. 

 

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 

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 

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 
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 
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 realitzarà des del propi nucli de Viladamat. 
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. 
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: 

 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. 

 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   

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 
 
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 

1 



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  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 

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 
 

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 
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  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 

 
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   

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 

 
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  12 /25 



perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

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 

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 

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 

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) 

 
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 

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 

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 

14 



m i amb el desmuntatge inclòs 

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 

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 
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 

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 

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 

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.) 

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 

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, 

1  /2  /4  /6  /9  /10 
/11 /14 /18 



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 

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 
 
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  1 



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 

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 

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) 

 
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,  14 



dotat d’il∙luminació autònoma, homologat segons UNE‐EN 812 

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 

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 

1 



metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

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 
amb el desmuntatge inclòs 

3 /6 /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  /13  /14  /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular  1  /2  /3  /6  /9  /10 



amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/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 

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 

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 

1  /2  /3  /6  /9  /10 
/11  /14  /15  /18 



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 

/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 
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 /25 

H152R013  m  Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m,  3 



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 

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 

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 
 
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,  14 



dotat d’il∙luminació autònoma, homologat segons UNE‐EN 812 

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, 
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 /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  14 



de gruix, homologat segons UNE‐EN 340 

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 
de gruix 

16 

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 

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  1  /2  /4  /6  /9  /10 



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 

/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 

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, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /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 

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  14 



rentable, homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346 i 
UNE‐EN ISO 20347 

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 

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  4 



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 

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, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

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 
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%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /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 

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 

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, 

1 



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 

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 

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 
168 

16 

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 

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  4 



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

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 
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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 

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 

 

 
Girona, maig de 2022              El promotor, 
 
L’arquitecte, 

 
 
 
 
 
 
 

Joaquim Bover Busquet              Ajuntament de Viladamat 



PLEC DE CONDICIONS DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGUERETAT I SALUT 

 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLE 
 
1.1.  Identificació de les obres 
 

Realització de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per la Renovació de la Xarxa d’Aigua Potable (1ª Fase . Nucli Antic) 
 
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, 
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. 
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 
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, 
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. 

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. 
 
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. 
‐  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 (*). 
 

‐  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 
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 
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. 

 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 
 

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 
‐  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.     

  
 
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 
 

 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: 
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. 

 
 

Girona, maig de 2022            El promotor, 
 
L’arquitecte, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joaquim Bover Busquet            Ajuntament de Viladamat 

 



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 42,96 42,96

totals d'excavació 42,96 t 42,96 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 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

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

   sobrants d'execució 0,0500 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
-
-
-
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totals d'enderroc 

és residu

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

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

   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 -

NUCLI ANTIC
VILADAMAT

no

Comarca : ALT EMPORDÀ

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

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE - FASE 1

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

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

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

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 51,552
terres contaminades 0

Total 51,552

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
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 no no
Contenidor per Plàstics no no

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

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

0,00 26,5525,00
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25,00
0,00

26,55
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

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                                                                          

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

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

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

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.

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.-

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

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

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
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 26,55

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 0,00 0,00

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

Classificació      

0,00 - -

- -

- - -

-

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 
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-

0,00

-

0,00

-

-

0,00 -

239,21

Valoritzador / Abocador         

-

0,00

runa neta

- -

- -

-

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      

1574,10 132,76

-

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

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

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

- -

- -

Compactadores

- - -

-

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

0,00 132,76 239,21

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

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

371,97

El volum dels residus és de : 26,55

El pressupost de la gestió de residus és de : 670,23



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..)
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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

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

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 fust

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

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

-
-
-
-

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:

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

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.



T 26,55 T
T 0,00 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 26,55 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 34,38 T 11 euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

26,55

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

0,00
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

670,23

euros/T 378,18

Total fiança **

60,9

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 292,05

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

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:
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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 10
0

míni
m

H100
X

Y
,X

,Y

0.02 0.02
0.25

0.
02

0.
02

0.
20

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.
03

0.30

PER A BOCA DE REGMARC I TAPA, DE FONERIA

0.50

0.05 0.30 0.05
0.050.05

0.
10

0.
30

 m
ín

.

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"

0.150.15
A
B

0.
15

0.
15

AB

F' F

(*
)

0.
20

0.
20

Va
ria

bl
e 

(m
ín

. 1
.1

2 
m

.)

M
ín

. 0
.2

0
Va

ria
bl

e

D
C
B

(*) VARIABLE ≥ Ø125 i ≤ Ø315
Desguas

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

MARC I TAPA TRONETA 

PLANTA MARC

SECCIO B-B

radi = 0.306

PLANTA TAPA

B

B

B

Paret d'obra

comporta

TRONETA TIPUS  (VÀLVULA COMPORTA)

H-150

0.
15

0.
60

0.
15

0.60

PLANTA

0.15 0.15

SECCIÓ 

0.
30

0.
10

0.
20

0.
20

Nivell paviment

Vàlvula de
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PLEC DE CONDICIONS 

- Plec de Condicions particulars
- Plec de prescripcions facultatives i econòmiques

Plec de prescripcions tècniques





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 3 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 d). 

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. 



B -  Tipus B

B0 -  Familia 0

B07 -  Familia 07

B071 -  Familia 071

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta fluida
per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat  porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la
colꞏlocació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar
revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues minerals, que s’han de barrejar amb
aigua just abans d’utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i
càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment
resulta d’una reacció  química, poden presentar-se en forma d’un o més components.
S’han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D’adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
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Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1324 ):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en
forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc
on es colꞏ loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència
mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria:  0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques
d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura
especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual  al valor que figura
especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada per el
fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent:
- Característiques dels morters frescos:

- Temps d’us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos

- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d’ aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
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- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)

- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segon s UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la  intempèrie, de
manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu:  1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d’us:

- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d’aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d’aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits
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pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica

- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i
que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d’us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d’unió (adhesió)
- Absorció d’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències
del plec de condicions.
Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter
mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3  provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal
d’obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions
exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent.
S'acceptarà  el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

____________________________________________________________________________

B0 -  Familia 0

B0D -  Familia 0D

B0DF -  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel.les metàl.liques
i de cartró
- Motlles metàl.lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons
d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl.lics o amb taulers de fusta
encadellada
- Alleugeridors cilindrics de fusta
- Malles metàl.liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi
alteracions en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal
d'absorbir els esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua
apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els
ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:

- Fletxes: 5 mm/m
- Dimensions nominals: ± 5 %
- Balcament: 5 mm/m

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció,
corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta: Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius: <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm

MALLES METÀL.LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència: 38 - 43 kg/mm2
Límit elàstic: 30 - 34 kg/mm2

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MOTLLES METÀL.LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CINDRIS SENZILLS O DOBLES, I MOTLLES
CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A ENCOFRATS DE PILARS:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL.LES METÀL.LIQUES PER A PILARS, ALLEUGERIDORS CILÍNDRICS,
MALLA METÀL.LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I ENCOFRATS CORBATS PER A PARAMENTS:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F7 -  MAONS FORADATS SENZILLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F74240.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
 En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i  amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció  del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres
matèries.
Les peces  han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó  i en el conjunt de les
remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça
durant la seva manipulació  o colꞏlocació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en
fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en milꞏlímetres i en l’ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:  <= 12,5%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant , amb indicació de categoria I
o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5 ):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma
homogènia:

- Peces amb <= 1,0%:  A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació  de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
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- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits segü ents en funció de
la categoria.
     - D1:  <= 10%
     - D2:  <= 5%
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en %
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista,  ni
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
 - Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d’anar
revestides amb un lliscat:
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats
a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
 - Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats
a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapilꞏlaritat:
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant
      - Cara vista (UNE-EN 771-1)
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracterí stiques complementàries:
- Succió immersió 60 ± 2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del  tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de
les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d’aigua per capilꞏlaritat
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una
probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb
una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28  de juliol.
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

- Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1

OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT.
Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material
garantides per la marca; i la DF solꞏlicitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En
qualsevol cas, la DF podrà solꞏ licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistè ncia declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor
declarat de la resistència a compressió s’obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i
l’existè ncia d’un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II t indran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN
772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l’obra de cada 45000 unitats que arribin a l’obra, s’ha de determinar la resistència a la compressió d'una
mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie
completa d’assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.

En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s,
essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2  = (Rci – Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades
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En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot,
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:

- En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

____________________________________________________________________________

B0 -  Familia 0

B0G -  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS

B0G1 -  PEDRES NATURALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llosa de pedra natural per a colꞏlocar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).
Les pedres considerades són:
- Gres
- Calcària
- Granítica
- Basàltica
Els acabats superficials considerats són:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats provinents de restes
orgànics.
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada ( b) i gruix (d).
Els acabats superficials s’han d’ extendre uniformement fins a les arestes de la peça.
En acabats superficials on s’utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuï tats i esquerdes caldrà indicar el tipus de
tractament i la naturalesa dels materials afegits.
El subministrador aportarà la mostra de referència, d’acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN 1469  i/o
UNE-EN 1341.
Pes específic (UNE_EN 1936):
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3
PEDRA DE GRES:
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i materials aglomerants
diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.
PEDRA CALCÀRIA:
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristalꞏlina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.
PEDRA GRANÍTICA:
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Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristalꞏlina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per quars, feldespat i
mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:
L’amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.

- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries)
- Tractament químic superficial

Les característiques següents han de complir a mb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371   
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC
Resistència a l’abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341 .
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Toleràncies:
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:

- Classe 1 (marcat P1):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ±  5 mm
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm

- Classe 2 (marcat P2):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ±  2 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ±  3 mm
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm

- Diferència màxima entre la llargà ria de dues diagonals:
- Classe 1 (marcat D1):

- Llargària < 700 mm  : 6 mm
- Llargària => 700 mm  : 8 mm

- Classe 2 (marcat D2):
- Llargària < 700 mm  : 3 mm
- Llargària =>  700 mm  : 6 mm

- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:
- Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix
- Classe 1 (marcat T1):

- Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm
- > 60 mm de gruix:  ± 5 mm

- Classe 2 (marcat T2):
- Gruix =< 30 mm:  ± 10%
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm
- > 60 mm de gruix:  ± 4 mm

- Desviació  de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):
- Vora recta més llarga > 0,5 m:

- Cara de textura fina:  ± 2 mm
- Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm

- Vora recta més llarga > 1 m:
- Cara de textura fina:  ± 3 mm
- Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm

- Vora recta més llarga > 1,5 m:
- Cara de textura fina:  ± 4 mm
- Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN
12057   
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.
Les característiques segü ents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistència a l’adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
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- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció a l’aigua per capilꞏlaritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d’aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resistència a l’abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales):  Ha de complir la norma UNE-EN 14157.
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales): Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN
12057
Toleràncies:
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm:
- Gruix nominal E en mm:

- 12<E<=15: ±1,5 mm
- 15<E<=30: ±10%
- 30<E<=80: ±3 mm
- E>80 : ±5 mm
- En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el fabricant declararà les

toleràncies de gruix.
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm

En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Longitud o amplària nominal en mm. │   <600   │  >=600   │
│─────────────────────────────────────────│──────────│──────────│
│  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm │   ±1mm   │  ±1,5mm  │
│  Gruix d’arestes bisellades > 50mm │   ±2mm   │  ±3 mm   │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)
- Llargada i amplària:  ±1mm
- Gruix:  ±1,5mm
- Planor: 0,15%
- Esquadres: 0,15%
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.
Les característiques següents han de complir a mb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Càrrega de trencament de l’ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469
- Absorció a l’aigua per capilꞏlaritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d’aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524
Toleràncies:
- Gruix nominal E en mm

-12<E<=30:  10%
-30<E<=80:  ±3 mm
-E>80:  ±5 mm
- En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables i el fabricant declararà les

toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm

En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Llargària o amplària nominal en mm. │   <600   │  >=600   │
│─────────────────────────────────────────│──────────│──────────│
│  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm │   ±1mm   │  ±1,5mm  │
│  Gruix d’arestes bisellades > 50mm │   ±2mm   │  ±3 mm   │
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└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
- Localització d’ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges del passador):

- Localització de l’eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm
- Localització de l’eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara exposada)
- Fondària  del forat:  +3 / -1mm
- Diàmetre del forat +1 / -0,5mm
- Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les tolerà ncies especifiques.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Les peces han d’anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàlꞏlics a l’embalatge,
aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió.
Les superfícies polides s’han de protegir amb mitjans adequats
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:
 Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que no es trenquin
ni s'escantonin.   
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O
REVESTIMENTS MURALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR
(UNE-EN 1341):
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de vianants i vehicles,
a l'exterior:

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (d’acord amb la norma UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1341
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel fabricant:
- Han de portar el marcatge  CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:

- Nom o marca d’identificació i direcció declarada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1341
- L’ús previst i la descripció de la llosa

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports
públics, ha de constar a més:

- La resistència a flexió
- La resistència al lliscament (si procedeix)
- La resistència al derrapatge (si procedeix)
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- La durabilitat
- Tractament superficial químic (si procedeix)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I
PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular,
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instalꞏlacions de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. ***
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe
A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials
de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies perilloses, i per a
voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la flexió),
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instalꞏlacions de transport públic de Nivell o Classe: (A1, A2, B,
C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que
suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de
producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació
de material orgànic):

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
A l’embalatge i/o sobre la documentació  comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació com a
mínim:    
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat.
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals
- Característiques:

- Per a rajoles per a paviments i escales d’ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat

- Densitat aparent
- Per a rajoles per a paviments i escales d’ús extern:

- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Resistència a les gelades
- Resistència al xoc tèrmic

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS
(UNE-EN 1469):
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials
de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies perilloses, i per a
voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la flexió),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de
producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació
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de material orgànic):    
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus   
A l’embalatge i/o sobre la documentació  comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació com a
mínim:    
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat.
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar   
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals
- Característiques:
      - Plaques per a ús intern:
          - Reacció al foc
          - Resistència a la flexió
          - Resistència a l’ancoratge
          - Permeabilitat al vapor d’aigua
          - Densitat aparent
     - Plaques per a ús exterior:
         - Reacció al foc
         - Resistència a la flexió
         - Resistència a l’ancoratge
         - Resistència al glaç / desglaç
         - Permeabilitat al vapor d’aigua
         - Resistència al xoc tèrmic
         - Densitat aparent
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT.
Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material
garantides per la marca; i la DF solꞏlicitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En
qualsevol cas, la DF podrà solꞏ licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL.  REVESTIMENTS MURALS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que arribin a l’obra   es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes específic UNE-EN 12372
- Coeficient de saturació
- Absorció d’aigua UNE-EN 12372
- Coeficient de dilatació tèrmica   
- Mòdul d’elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs):
- Contingut d’ió sulfat   
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d’aresta)
- Gelabilitat   
- Resistència a la flexió UNE-EN 12372
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Control de característiques geomè triques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373
     - Dimensions
     - Balcaments
     - Gruix
     - Diferència de llargària entre les arestes
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- Angles
- Rectitud d’arestes
- Planor

OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2  de superfície (unes 10000 peces), es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:

- Pes específic (UNE-EN 1936)
- Coeficient de saturació
- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339)
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Contingut d'ió sulfat
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat
- Resistència a la flexió
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:

- Gruix
- Angles
- Planor
- Rectitud d’arestes

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
 Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas
d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble nú mero de mostres del mateix lot, acceptant-se
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:
No s’admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corres ponent certificat de qualitat del fabricant
on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es
repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total
de 10 peces del mateix lot. Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B89 -  MATERIALS PER A PINTURES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles celꞏlulòsiques o anilàcies i pigments resistents
als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
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 - Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
 - Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments cà
rrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa.
Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
 - Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
 - Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als
àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que
catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
 - Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluï dificades i pigmentades.
Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
 - Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de
l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
 - Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
 - Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
 - Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
 PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pelꞏlícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.   
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer có rrer la brotxa, ha de fluir,
ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  2 h
     - Totalment sec:  4 h
Característiques de la pelꞏlícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics
fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació
de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pelꞏlícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l’assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
     - Al tacte:  < 30
     - Totalment sec:  < 2 h
Característiques de la pelꞏlícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pelꞏlícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies
extranyes.
 - Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments
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- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer có rrer la brotxa, ha de fluir,
ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 2 h

- Pes específic:
- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3

- Rendiment:  > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pelꞏlícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pelꞏlícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments
pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 4 h
- Totalment sec:  < 14 h

Característiques de la pelꞏlícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la
impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pelꞏlícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé  i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
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- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pelꞏlícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pelꞏlícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé  i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pelꞏlícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │A les 24 h│ Al cap de 7 dies│
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│
│Adherència al quadriculat: │  100% │     100% │
│Impacte directe o indirecte: │ │ │
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │   Bé │  Ha de complir  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Resistència a la càrrega concentrada  en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
- Resistència química:

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
- A l'oli de cremar:  Cap modificació
- Al xilol:  Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
- A l'aigua:  15 dies

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pelꞏlícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé  i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h

Característiques de la pelꞏlícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
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- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
 ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la
impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
 Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la
impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h
 ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h
 Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C
 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h
 Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs
(benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura:  80°C
 PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pelꞏlícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.   
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
 - Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 1 h
     - Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:  < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%
 Característiques de la pelꞏlícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
 - Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
 - Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
 - Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de
preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de
preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de
preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN  PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
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 - Instruccions d'ús
 - Temps d'estabilitat de la barreja
 - Temperatura mínima d'aplicació
 - Temps d'assecatge
 - Rendiment teòric en m/l
 - Color
 OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les
especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT.
Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material
garantides per la marca; i la DF solꞏlicitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En
qualsevol cas, la DF podrà solꞏ licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Comprovació de l’estat de conservació  de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció  del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)   
     - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)   
     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1
     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)   
     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)   
     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26   
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà  de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció  del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
     - Esmalt sintètic:
          - Assaigs sobre la pintura líquida:
               - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
               - Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
               - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
               - Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)   
               - Índex de despreniments INTA 16.02.88
               - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)   
          - Assaigs sobre la pelꞏlícula seca:
               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
               - Resistència a l’abrasió d’una capa UNE 48250
               - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26
     - Esmalt de poliuretà:
          - Assaigs sobre la pintura líquida:
               - Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
               - Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
               - Índex de despreniments INTA 16.02.88
               - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
          - Assaigs sobre la pelꞏlícula seca:
               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
               - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
               - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
               - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
               - Resistència a l’abrasió d’una capa UNE 48250
               - Resistència a agents químics UNE 48027
               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26   
               - Resistència al calor UNE 48033
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà  de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats, així com els que presentin mal estat
de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’ un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s’incrementarà la
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a
controlar el 100% del subministrament.   
Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord a les es pecificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del
material. En cas d’incompliment, es realitzarà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre
que els dos resultats estiguin d’acord a dites especificacions.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució  de
poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
 - Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
 - Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades
 - Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
 - Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un
activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres
additius
 - Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics i
sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència quí mica
alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides per a evitar el to
blavó s i el podriment
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solució de silicona
 - Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
 - Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la
brillantor
 - Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen
amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que
catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
 - Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
 - Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
 - Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en
dissolvents adequats   
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar
una capa uniforme desprès de l'assecatge.
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VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
 Característiques de la pelꞏlícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 5 h
- Totalment sec:  < 12 h

Característiques de la pelꞏlícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pelꞏlícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 10 h

Característiques de la pelꞏlícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │A les 24 h│ Al cap de 7 dies│
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│
│Adherència al quadriculat: │  100% │     100% │
│Impacte directe o indirecte: │ │ │
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │   Bé │  Ha de complir  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Resistència a la càrrega concentrada  en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C
- Resistència química:

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
- A l'oli de cremar:  Cap modificació
- Al xilol:  Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
- A l'aigua:  15 dies

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts
 Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h
 VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
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Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
 VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h
 VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pelꞏlícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 30 min
     - Totalment sec:  < 3 h
Característiques de la pelꞏlícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60
 Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C
 Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h
 Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres
 Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir
 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pelꞏlícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.   
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%
 - Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres
 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C
 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3
 - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 1 h
     - Totalment seca:  < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg
 Característiques de la pelꞏlícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C
 Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca:  < 18 h
 Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg
 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C
 Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 45 min
- Totalment seca:  < 4 h
 Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3
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Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 15 min
- Totalment seca:  < 2 h
 Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
 IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pelꞏlícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé , i ha de
deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 30 min
     - Totalment seca:  < 2 h
Característiques de la pelꞏlícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pelꞏlícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé , i ha de
deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 15 min
     - Totalment seca:  < 1 h
Característiques de la pelꞏlícula seca:
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres
 - Adherència (UNE 48032):  <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d’alterar el color del material sobre el qual s’ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge:  <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h
 Pes específic:  13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032):  <= 2
 SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pelꞏlícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.   
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé , i ha
de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres
 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C
 - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  30 min   - 4 h
     - Totalment seca:  < 12 h
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- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg
 Característiques de la pelꞏlícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar bé les superfícies   
poroses sense deixar pelꞏlícula.
Rendiment:  > 3 m2/l
 Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h
   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de
preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
 - Nom comercial del producte
 - Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
 - Pes net o volum del producte
 - Data de caducitat
 - Instruccions d'ús
 - Dissolvents adequats
 - Límits de temperatura
 - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
 - Toxicitat i inflamabilitat
 - Color, en el vernís de poliuretà de dos components
 - Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
 - Proporció mescla: Base/activador, en l’emprimació  fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les
especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT.
Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material
garantides per la marca; i la DF solꞏlicitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En
qualsevol cas, la DF podrà solꞏ licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS METÀLꞏ LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció  del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
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     - Assaigs sobre pintura líquida:
          - Dotació de pigment
          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
          - Temperatura d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
          - Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
          - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
     - Assaigs sobre pelꞏlícula seca:
          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
          - Adherència  UNE EN ISO 2409
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà  de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs segü ents, realitzats per un laboratori acreditat:
     - Temperatura d’inflamació INTA 160.232A
     - Índex d’anivellament INTA 160289
     - Índex de despreniment INTA 160.288
     - Temps d’assecat INTA 160.229
     - Envelliment accelerat INTA 160.605
     - Adherència UNE EN ISO 2409
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà  de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS
METÀLꞏLICS:
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats, així com els que presentin mal estat
de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’ un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s’incrementarà la
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a
controlar el 100% del subministrament.   
Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord a les es pecificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del
material. En cas d’incompliment, es realitzarà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre
que els dos resultats estiguin d’acord a dites especificacions.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  Familia 9

B9C -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT
AMB RESINA

B9CZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
 - Beurada de color
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 - Suports de morter o de PVC
 - Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
 BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb l'addició d'aigua en
la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades i aconseguir
alçàries diferents.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre:  15 - 18 cm
 Alçària:  5 - 7 cm
 Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la colꞏlocació  de les rajoles
del paviment, amb les separacions previstes.
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre:  11 - 13 cm
 Alçària:  3 - 5 cm
 Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu envàs.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.   
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials   
S'han considerat les pintures següents:   
- Pintura reflectora   
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú   
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PINTURA REFLECTORA:   
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització
o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03).
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni
desigualtats en el to del color ni en la brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K.
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats
Conservació dins l'envàs:  bo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K.
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15%
Aspecte:  bo
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona
Envelliment artificial:  bo
Toleràncies:
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2%
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1%
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2%
- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01
PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli:  soja
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú
Pes específic:  15 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs
Temps d'assecatge:
- Sense pols:  30 min
- Sec:  2 h
- Dur:  5 dies
- Repintat:  >= 8 h
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol
Rendiment:  2,5 m2/kg
Toleràncies:
- Pes específic:  ± 1 kN/m3
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg
MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de
les marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un
vehicle, al seu conductor.
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa
retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).
+---------------------------------------+
¦        Tamís ¦Massa retinguda  ¦
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦
¦ ¦  (% en pes)     ¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior de seguretat¦     0 a 2 ¦
¦Superior nominal     ¦     0 a 10 ¦
¦Intermedis ¦  N1 a N2 (*)    ¦
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100 ¦
+---------------------------------------+
* N2-N1 <= 40
Microesferes defectuoses (MELC 12.30):
- Diametre < 1 mm:  < 20%
- Diametre >= 1 mm:  < 30%
Índex de refracció (MELC 12.31):
- Classe A:  >= 1,5
- Classe B:  >= 1,7
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- Classe C:  >= 1,9
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA:   
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.   
MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT:   
Subministrament: En envàs tancat.   
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTURA:   
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte
2: Materiales. Ensayos de laboratorio.   
MICROESFERES DE VIDRE:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.   
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado.
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.   
GRANULAT ANTILLISCANT:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:   
     - Sistema 1: Declaració de prestacions   
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la
següent informació:
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripció del producte
- El número de lot i massa neta
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:
     - Índex de refracció
     - Granulometria
     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)   
     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions
d'ambdós.   
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades
exigides en les especificacions.   
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es
podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció
establert en la marca de qualitat de producte.   
- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin
els resultats dels assaigs següents:   
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- Punt d'inflamació (UNE 104281-1-12)
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)
- Consistència (MELC 12.74)
- Punt de reblaniment (UNE 135222)
- Temps d'assecatge (MELC 12.71)
- Estabilitat al calor (UNE 135222)
- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)
- Resistència al flux (UNE 135222)
- Estabilitat (UNE 48083)
- Resistència al canvi de color per efecte d'aglomerat asfàltic (MELC 12.84)
- Flexibilitat (MELC 12.93)
- Resistència a la immersió en aigua (UNE-EN ISO 2812-2)
- Contingut de lligant (UNE 48238)
- Contingut de pigment (UNE-EN ISO 591-1)
- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)

  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l'assaig de resistència
als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1).   
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o que la DF no
els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al
seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:   
- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades
exigides en les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es
podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció
establert en la marca de qualitat de producte.
- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin
els resultats dels assaigs següents:

- Microesferes defectuoses (UNE-EN 1423/A1)
- Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1)
- Resistència a agents químics (UNE-EN 1423)
- Granulomètric (UNE-EN 1423/A1)

  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o que la DF no
els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al
seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:   
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2.   
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es
realitzarà amb els següents criteris:

- Pintures: 5 pots d'1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire.
- Termoplàstics: Un pot original i una mostra d'uns 4 kg presa a la sortida de la

màquina.  
- Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.

  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun
assaig.   
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE:   
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE-EN 1423/A1.   
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es
realitzarà amb els següents criteris:

- Microesferes: 3 pots d'1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la
meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg. 
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun
assaig.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.   
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les dues mostres reservades,
acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.   

____________________________________________________________________________

BF -  Familia F

BF1 -  TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE
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BF1D -  ACCESSORIS D'ACER NEGRE PER A UNIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BF1D6650,BF1D2550.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris d'acer negre per a unions de canalitzacions.
 S'han considerat els elements següents:
- Brida plana: Peça cilíndrica plana, amb un forat central adequat per a introduir el tub i soldar-lo, i una sèrie de forats per a
colꞏlocar  els cargols de subjecció
- Brida amb coll: Peça cilíndrica plana amb tronc de con en una cara, per a soldar per testa al tub i una sèrie de forats per a
colꞏlocar  els cargols de subjecció
- Brida exempta: Peça cilíndrica plana, amb un forat central adequat per a introduir el tub i una sèrie de forats per a colꞏlocar   
els cargols de subjecció
- Brida exempta amb anella: Conjunt format per una peça cilíndrica plana amb un forat central adequat per a introduir el tub,
amb una sèrie de forats per a collar els cargols de subjecció, i una anella cilíndrica independent per a soldar al tub
 - Brida exempta amb valona: Conjunt format per una peça cilí ndrica plana amb un forat central adequat per a introduir a la
valona, amb una sèrie de forats per a collar els cargols i una valona o peça troncocònica amb un ressalt a l'extrem més ample,
adequada per a soldar-la al tub  per l'extrem de menor diàmetre, dimensionades segons DIN 2673
- Brida cega: Peça cilíndrica plana amb una sèrie de forats per a colꞏlocar els cargols de subjecció
- Abraçadora d'acer i perfil d'estanquitat: Conjunt format per un maniguet de material elastomè ric, llis per la cara exterior i amb
pestanyes als extrems de la cara interior, i una carcassa d'acer inoxidable en forma d'abraçadora, amb uns cargols que
permetin regular la pressió sobre el maniguet
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels cargols i femelles amb les seves volanderes.
Norma DIN corresponent al tipus d'accessori:

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  PN  │ Brida    │ Brida amb │ Brida     │ Brida exempta  │
│ (bar)│ plana    │    coll   │ exempta   │   amb anella   │
│──────│──────────│───────────│───────────│────────────────│
│  6   │   2573   │         - │   2641    │      2652      │
│ 10   │   2576   │   2632    │   2642    │      2653      │
│ 16   │   2527   │   2633    │          -│            -   │
│ 25   │         -│   2634    │          -│      2655      │
│ 40   │         -│   2635    │          -│      2656      │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

BRIDA PLANA:
Ha de tenir una cara i les superfícies cilíndriques interiors i exteriors tornejades.
L'aresta que s'ha de soldar ha d'estar bisellada.
Característiques dimensionals:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DN │  PN  │Diàmetre│Diàmetre│Gruix│Diàmetre│Nombre│Diàmetre│Mètrica│
│   │      │exterior│interior│brida│cercle  │ de   │ dels   │ dels  │
│   │      │ brida  │ brida  │     │forats  │forats│forats  │cargols│
│   │      │ (mm)   │ (mm)   │(mm) │  (mm)  │      │ (mm)   │       │
│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│   │  6   │  210   │        │ 18  │  170   │  4   │        │       │
│100│10,16 │  220   │ 115,9  │ 20  │  180   │  8   │  18    │ M-16  │
│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│   │  6   │  240   │        │ 20  │  200   │      │        │       │
│125│10,16 │  250   │ 141,6  │ 22  │  210   │  8   │  22    │ M-16  │
│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│   │  6   │  265   │        │ 20  │  225   │      │  18    │ M-16  │
│150│10,16 │  285   │ 170,5  │ 22  │  240   │  8   │  22    │ M-20  │
│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│   │  6   │  320   │        │ 22  │  280   │  8   │  18    │ M-16  │
│200│  10  │  340   │ 221,8  │ 24  │  295   │  8   │  22    │ M-20  │
│   │  16  │  340   │        │ 24  │  295   │ 12   │  22    │ M-20  │
│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│   │  6   │  375   │        │ 24  │  335   │      │  18    │ M-16  │
│250│  10  │  395   │ 276,2  │ 26  │  350   │ 12   │  22    │ M-20  │
│   │  16  │  405   │        │ 26  │  355   │      │  26    │ M-24  │
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│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│   │  6   │  440   │        │ 24  │  395   │      │  22    │ M-20  │
│300│  10  │  445   │ 327,6  │ 26  │  400   │ 12   │  22    │ M-20  │
│   │  16  │  460   │        │ 28  │  410   │      │  26    │ M-24  │
│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│   │  6   │  490   │        │ 26  │  445   │      │  22    │ M-20  │
│350│  10  │  505   │ 359,7  │ 28  │  460   │ 16   │  22    │ M-20  │
│   │  16  │  520   │        │ 30  │  470   │      │  26    │ M-24  │
│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│   │  6   │  540   │        │ 28  │  495   │      │  22    │ M-20  │
│400│  10  │  565   │ 411,0  │ 32  │  515   │ 16   │  26    │ M-24  │
│   │  16  │  580   │        │ 32  │  525   │      │  30    │ M-27  │
│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│   │  6   │  645   │        │ 30  │  600   │      │  22    │ M-20  │
│500│  10  │  670   │ 513,6  │ 36  │  620   │ 20   │  26    │ M-24  │
│   │  16  │  715   │        │ 38  │  650   │      │  33    │ M-30  │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

BRIDA AMB COLL:
La cara plana ha de tenir un ressalt concèntric a l'eix de la peça.
Ha de tenir la cara per a connectar tornejada.
L'aresta que s'ha de soldar ha d'estar bisellada.
Característiques dimensionals:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DN │PN │Diàmetre │Diàmetre │Alçària │Gruix │Diàmetre │Alçària  │
│    │   │exterior │exterior │ total  │brida │  del    │  del    │
│    │   │  coll   │ brida   │        │      │ressalt  │ressalt  │
│    │   │  (mm)   │  (mm)   │  (mm)  │ (mm) │  (mm)   │ (mm)    │
│────│───│─────────│─────────│────────│──────│─────────│─────────│
│    │10 │         │   285   │   55   │  22  │  212    │         │
│150 │16 │ 168,3   │   285   │   55   │  22  │  212    │  3      │
│    │25 │         │   300   │   75   │  28  │  218    │         │
│    │40 │         │   300   │   75   │  28  │  218    │         │
│────│───│─────────│─────────│────────│──────│─────────│─────────│
│    │10 │         │   340   │   62   │  24  │  268    │         │
│200 │16 │ 219,1   │   340   │   62   │  24  │  268    │   3     │
│    │25 │         │   360   │   80   │  30  │  278    │         │
│    │40 │         │   375   │   88   │  34  │  285    │         │
│────│───│─────────│─────────│────────│──────│─────────│─────────│
│    │10 │         │   395   │   68   │  26  │  320    │         │
│250 │16 │ 267,0   │   405   │   70   │  26  │  320    │   3     │
│    │25 │         │   425   │   88   │  32  │  335    │         │
│    │40 │         │   450   │  105   │  38  │  345    │         │
│────│───│─────────│─────────│────────│──────│─────────│─────────│
│    │10 │         │   445   │   68   │  26  │  370    │         │
│300 │16 │ 323,9   │   460   │   70   │  28  │  378    │   4     │
│    │25 │         │   485   │   92   │  34  │  395    │         │
│    │40 │         │   515   │  115   │  42  │  410    │         │
│────│───│─────────│─────────│────────│──────│─────────│─────────│
│    │10 │         │   505   │   68   │  26  │  430    │         │
│350 │16 │ 368,0   │   520   │   82   │  30  │  438    │         │
│    │25 │         │   555   │  100   │  38  │  450    │         │
│    │40 │         │   580   │  125   │  46  │  465    │         │
│────│───│─────────│─────────│────────│──────│─────────│─────────│
│    │10 │         │   565   │   72   │  26  │  482    │         │
│400 │16 │ 406,4   │   580   │   85   │  32  │  490    │   4     │
│    │25 │         │   620   │  110   │  40  │  505    │         │
│    │40 │         │   660   │  135   │  50  │  535    │         │
│────│───│─────────│─────────│────────│──────│─────────│─────────│
│    │10 │         │   670   │   75   │  28  │  585    │         │
│500 │16 │ 508,0   │   715   │   90   │  34  │  610    │   4     │
│    │25 │         │   730   │  125   │  44  │  615    │         │
│    │40 │         │   755   │  140   │  52  │  615    │         │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┐
│ DN │PN │Diàmetre │Nombre │Diàmetre │Mètrica │
│    │   │ cercle  │  de   │  dels   │ dels   │
│    │   │ forats  │forats │ forats  │cargols │
│    │   │  (mm)   │       │  (mm)   │        │
│────│───│─────────│───────│─────────│────────│
│    │10 │  240    │       │   22    │ M-20   │
│150 │16 │  240    │  8    │   22    │ M-20   │
│    │25 │  250    │       │   26    │ M-24   │
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│    │40 │  250    │       │   26    │ M-24   │
│────│───│─────────│───────│─────────│────────│
│    │10 │  295    │  8    │   22    │ M-20   │
│200 │16 │  295    │ 12    │   22    │ M-20   │
│    │25 │  310    │ 12    │   25    │ M-24   │
│    │40 │  320    │ 12    │   30    │ M-27   │
│────│───│─────────│───────│─────────│────────│
│    │10 │  350    │       │   22    │ M-20   │
│250 │16 │  355    │ 12    │   26    │ M-24   │
│    │25 │  370    │       │   30    │ M-27   │
│    │40 │  385    │       │   33    │ M-30   │
│────│───│─────────│───────│─────────│────────│
│    │10 │  400    │ 12    │   22    │ M-20   │
│300 │16 │  410    │ 12    │   26    │ M-24   │
│    │25 │  430    │ 16    │   30    │ M-27   │
│    │40 │  450    │ 16    │   33    │ M-30   │
│────│───│─────────│───────│─────────│────────│
│    │10 │  460    │       │   22    │ M-20   │
│350 │16 │  470    │ 16    │   26    │ M-24   │
│    │25 │  490    │       │   33    │ M-30   │
│    │40 │  510    │       │   36    │ M-33   │
│────│───│─────────│───────│─────────│────────│
│    │10 │  515    │       │   26    │ M-24   │
│400 │16 │  525    │ 16    │   30    │ M-27   │
│    │25 │  550    │       │   36    │ M-33   │
│    │40 │  585    │       │   39    │ M-36   │
│────│───│─────────│───────│─────────│────────│
│    │10 │  620    │       │   26    │ M-24   │
│500 │16 │  650    │ 20    │   33    │ M-30   │
│    │25 │  660    │       │   36    │ M-33   │
│    │40 │  670    │       │   42    │ M-39   │
└─────────────────────────────────────────────┘

Les brides de diàmetre inferior a 150 mm utilitzen la brida segons DIN 2633 PN-16.
BRIDA EXEMPTA:
Ha de tenir la cara per a connectar tornejada.
Característiques dimensionals:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DN │PN │Diàmetre│Diàmetre│Gruix│Diàmetre│Nombre│Diàmetre│Mètrica│
│   │   │exterior│interior│brida│cercle  │  de  │ dels   │ dels  │
│   │   │ brida  │ brida  │     │forats  │forats│forats  │cargols│
│   │   │ (mm)   │ (mm)   │(mm) │ (mm)   │      │ (mm)   │       │
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│100│ 6 │  210   │ 113    │ 14  │  170   │   4  │  18    │M-16   │
│   │10 │  220   │        │ 18  │  180   │   8  │        │       │
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│125│ 6 │  240   │ 138    │ 14  │  200   │   8  │  18    │M-16   │
│   │10 │  250   │        │ 18  │  210   │      │        │       │
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│150│ 6 │  265   │ 173    │ 14  │  225   │   8  │  18    │M-16   │
│   │10 │  285   │        │ 18  │  240   │      │  22    │M-20   │
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│200│ 6 │  320   │ 225    │ 16  │  280   │   8  │  18    │M-16   │
│   │10 │  340   │        │ 20  │  295   │      │  22    │M-20   │
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│250│ 6 │  375   │ 273    │ 20  │  335   │  12  │  18    │M-16   │
│   │10 │  395   │        │ 22  │  350   │      │  22    │M-20   │
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│300│ 6 │  440   │ 329    │ 24  │  395   │  12  │  22    │M-20   │
│   │10 │  445   │        │ 26  │  400   │      │        │       │
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│350│ 6 │  490   │ 362    │ 26  │  445   │  12  │  22    │M-20   │
│   │10 │  505   │        │ 28  │  460   │  16  │        │       │
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│400│ 6 │  540   │ 413    │ 28  │  495   │  16  │  22    │M-20   │
│   │10 │  565   │        │ 32  │  515   │      │  26    │M-24   │
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│500│ 6 │  645   │ 517    │ 32  │  600   │  20  │  22    │M-20   │
│   │10 │  670   │        │ 38  │  620   │      │  26    │M-24   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

BRIDA EXEMPTA AMB ANELLA:
Ha de tenir la cara per a connectar tornejada.
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Característiques dimensionals:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DN │ PN │Diàmetre│Diàmetre│Gruix│Diàmetre│Nombre│Diàmetre│Mètrica│
│ │ │exterior│interior│brida│cercle │  de  │ dels │  dels │
│ │ │ brida │ brida │ │forats │forats│forats │cargols│
│ │ │ (mm) │ (mm) │(mm) │ (mm) │ │ (mm) │ │
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│ │  6  │  210   │ │ 14 │  170   │   4  │  18    │M-16 │
│100│ 10 │  220   │  119   │ 18 │  180   │   8  │  18    │M-16 │
│ │25,40│  235   │ │ 22 │  190   │   8  │  22    │M-20 │
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│ │ 6  │  240   │ │ 14 │  200   │ │  18    │M-16 │
│125│ 10 │  250   │  145   │ 18 │  210   │   8  │  18    │M-16 │
│ │25,40│  270   │ │ 24 │  220   │ │  26    │M-24 │
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│ │ 6  │  265   │ │ 14 │  225   │ │  18    │M-16 │
│150│ 10 │  285   │  173   │ 18 │  240   │   8  │  22    │M-20 │
│ │25,40│  300   │ │ 24 │  250   │ │  26    │M-24 │
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│ │  6  │  320   │ │ 16 │  280   │   8  │  18    │M-16 │
│200│ 10 │  340   │  225   │ 20 │  295   │   8  │  22    │M-20 │
│ │ 25 │  360   │ │ 26 │  310   │  12  │  26    │M-24 │
│ │ 40 │  375   │ │ 30 │  320   │  12  │  30    │M-27 │
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│ │  6 │  375   │ │ 20 │  335   │ │  18    │M-16 │
│250│ 10 │  395   │  279   │ 22 │  350   │  12  │  22    │M-20 │
│ │ 25 │  425   │ │ 30 │  370   │ │  30    │M-27 │
│ │ 40 │  450   │ │ 36 │  385   │ │  33    │M-30 │
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│ │  6 │  440   │ │ 24 │  395   │  12  │  22    │M-20 │
│300│ 10 │  445   │  329   │ 26 │  400   │  12  │  22    │M-20 │
│ │ 25 │  485   │ │ 34 │  430   │  16  │  30    │M-27 │
│ │ 40 │  515   │ │ 40 │  450   │  16  │  33    │M-30 │
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│ │  6 │  490   │ │ 26 │  445   │  12  │  22    │M-20 │
│350│ 10 │  505   │  362   │ 28 │  460   │  16  │  22    │M-20 │
│ │ 25 │  555   │ │ 38 │  490   │  16  │  33    │M-30 │
│ │ 40 │  580   │ │ 46 │  510   │  16  │  36    │M-33 │
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│ │  6 │  540   │ │ 28 │  495   │ │  22    │M-20 │
│400│ 10 │  565   │  413   │ 32 │  515   │  16  │  26    │M-24 │
│ │ 25 │  620   │ │ 42 │  550   │ │  36    │M-33 │
│ │ 40 │  660   │ │ 50 │  585   │ │  39    │M-36 │
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│ │  6 │  645   │ │ 32 │  600   │ │  22    │M-20 │
│500│ 10 │  670   │  517   │ 38 │  620   │  20  │  26    │M-24 │
│ │ 25 │  730   │ │ 50 │  660   │ │  36    │M-33 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────┐
│ DN │ PN │ Diàmetre │ Diàmetre │ Gruix │
│ │ │ interior │ exterior │ anella │
│ │ │  anella   │  anella   │ │
│ │ │ (mm) │ (mm) │ (mm)  │
│─────│─────│───────────│───────────│────────│
│ │  6  │ │   144     │   14   │
│ 100 │ 10 │  114,3    │   158     │   16   │
│ │25,40│ │   162     │   20   │
│─────│─────│───────────│───────────│────────│
│ │  6  │ │   178     │   14   │
│ 125 │ 10 │  139,7    │   188     │   18   │
│ │25,40│ │   188     │   22   │
│─────│─────│───────────│───────────│────────│
│ │  6  │ │   202     │   14   │
│ 150 │ 10 │  168,3    │   212     │   18   │
│ │25,40│ │   218     │   22   │
│─────│─────│───────────│───────────│────────│
│ │  6  │ │   258     │   16   │
│ 200 │ 10 │  219,1    │   268     │   20   │
│ │ 25 │ │   278     │   24   │
│ │ 40 │ │   285     │   26   │
│─────│─────│───────────│───────────│────────│
│ │  6 │ │   312     │   18   │
│ 250 │ 10 │  273,0    │   320     │   22   │
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│     │ 25  │           │   335     │   26   │
│     │ 40  │           │   345     │   30   │
│─────│─────│───────────│───────────│────────│
│     │  6  │           │   365     │   18   │
│ 300 │ 10  │  323,9    │   370     │   22   │
│     │ 25  │           │   395     │   28   │
│     │ 40  │           │   410     │   34   │
│─────│─────│───────────│───────────│────────│
│     │  6  │           │   415     │   18   │
│ 350 │ 10  │  355,6    │   430     │   22   │
│     │ 25  │           │   450     │   32   │
│     │ 40  │           │   465     │   38   │
│─────│─────│───────────│───────────│────────│
│     │  6  │           │   465     │ 17,7   │
│ 400 │ 10  │  406,4    │   482     │   25   │
│     │ 25  │           │   505     │   34   │
│     │ 40  │           │   535     │   42   │
│─────│─────│───────────│───────────│────────│
│     │  6  │           │   570     │   22   │
│ 500 │ 10  │  508,0    │   585     │   26   │
│     │ 25  │           │   615     │   38   │
└────────────────────────────────────────────┘

Les brides de DN 500 mm i PN 40 bar, queden fora de normalització.
BRIDA EXEMPTA AMB VALONA:
Ha de tenir la cara per a connectar tornejada.
Característiques dimensionals:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DN │PN │Diàmetre│Diàmetre│Gruix│Diàmetre│Nombre│Diàmetre│Mètrica│
│   │   │exterior│interior│brida│cercle  │  de  │ dels   │  dels │
│   │   │ brida  │ brida  │     │forats  │forats│forats  │cargols│
│   │   │ (mm)   │ (mm)   │(mm) │ (mm)   │      │ (mm)   │       │
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│
│100│10 │  220   │ 135    │ 18  │  180   │   8  │  18    │M-16   │
│150│10 │  285   │ 188    │ 18  │  240   │   8  │  23    │M-20   │
│200│10 │  340   │ 238    │ 20  │  295   │   8  │  23    │M-20   │
│250│10 │  395   │ 294    │ 22  │  350   │  12  │  23    │M-20   │
│300│10 │  445   │ 344    │ 26  │  400   │  12  │  23    │M-20   │
│350│10 │  505   │ 376    │ 28  │  460   │  16  │  23    │M-20   │
│400│10 │  565   │ 430    │ 32  │  515   │  16  │  27    │M-24   │
│500│10 │  670   │ 533    │ 38  │  620   │  20  │  27    │M-24   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│DN │PN │Diàmetre │Diàmetre │Gruix │Alçària │Alçària│
│   │   │exterior │ext.total│valona│ total  │ total │
│   │   │ coll    │valona   │      │ coll   │valona │
│   │   │ (mm)    │ (mm)    │ (mm) │ (mm)   │ (mm)  │
│───│───│─────────│─────────│──────│────────│───────│
│100│10 │ 114,3   │  158    │  16  │  12    │  50   │
│150│10 │ 168,3   │  212    │  18  │  12    │  50   │
│200│10 │ 219,1   │  268    │  20  │  16    │  55   │
│250│10 │ 273,0   │  320    │  22  │  16    │  60   │
│300│10 │ 323,9   │  370    │  22  │  16    │  60   │
│350│10 │ 355,6   │  430    │  22  │  16    │  60   │
│400│10 │ 406,4   │ 406,4   │  24  │  16    │  65   │
│500│10 │ 508,0   │  585    │  26  │  16    │  70   │
└───────────────────────────────────────────────────┘

BRIDA CEGA
Característiques dimensionals:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DN  │PN │Diàmetre │Gruix │Diàmetre │Nombre │Diàmetre │Mètrica  │
│     │   │exterior │brida │ cercle  │  de   │  dels   │ dels    │
│     │   │ brida   │      │ forats  │forats │ forats  │cargols  │
│     │   │  (mm)   │ (mm) │  (mm)   │       │  (mm)   │         │
│─────│───│─────────│──────│─────────│───────│─────────│─────────│
│ 100 │16 │  220    │ 20   │  180    │   8   │   18    │ M-16    │
│ 125 │16 │  250    │ 22   │  210    │   8   │   18    │ M-16    │
│ 150 │16 │  285    │ 22   │  240    │   8   │   22    │ M-20    │
│ 200 │16 │  340    │ 24   │  295    │  12   │   22    │ M-20    │
│ 250 │16 │  405    │ 26   │  355    │  12   │   26    │ M-24    │
│ 300 │16 │  460    │ 28   │  410    │  12   │   26    │ M-24    │
│ 350 │16 │  520    │ 30   │  470    │  16   │   26    │ M-24    │
│ 400 │16 │  580    │ 32   │  525    │  16   │   30    │ M-27    │
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│ 500 │16 │  715    │ 34   │  650    │  20   │   33    │ M-30    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ABRAÇADORA D'ACER I PERFIL D'ESTANQUITAT:
Nombre mínim de cargols:  3
 Llargària mínima:  14 cm

   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Solꞏlicitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instalꞏlació segons projecte. (Verificar el marcatge
a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui adequadament identificat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  Familia F

BF5 -  TUBS I ACCESSORIS DE COURE

BF52 -  TUBS DE COURE SEMIDUR

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de coure semidur, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han  d'acabar amb un tall
perpendicular a l'eix i sense rebaves.
- Composició química: Cu + Ag:  mí n. 99,90%;  0,015% =< P =< 0,040%
- Estat metal.lúrgic (UNE-EN 1173):  R250 (semidur). Resistència mí nima a la tracció 250 MPa
- El tipus de coure es designa indistintament com: Cu-DHP o CW024A
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Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d’anar marcats al llarg de la seva longitud, cada 600
mm com a màxim, amb la següent informació com a mínim:
- Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instalꞏlació)
     - Referència a la norma EN 1057
     - Marca identificativa del fabricant
     - La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12)
- Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la instalꞏlació):
     - Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
     - Identificació de l’estat metalꞏlúrgic
Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d’incorporar un marcatge similar a l’anterior, almenys en
ambdós extrems.
Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement distribuit al llarg de la seva longitud.
Llargària:  Barres de 3 m o 5 m
Toleràncies:
- Diàmetre exterior nominal:

+----------------------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior nominal ¦    Toleràncies en el diàmetre exterior   ¦
¦            (mm)           ¦                   (mm)                   ¦
¦---------------------------¦------------------------------------------¦
¦                           ¦    aplicable al    ¦    aplicable a      ¦
¦      >      ¦     =<      ¦    diàmetre mig    ¦ qualsevol diàmetre  ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦      6      ¦     18      ¦       ± 0,04       ¦       ± 0,09        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦     18      ¦     28      ¦       ± 0,05       ¦       ± 0,10        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦     28      ¦     54      ¦       ± 0,06       ¦       ± 0,11        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦     54      ¦     76      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,15        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦     76      ¦     89      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,20        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦     89      ¦    108      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,30        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦    108      ¦    159      ¦       ± 0,2        ¦       ± 0,4         ¦
+----------------------------------------------------------------------+

- Gruix de paret:
+---------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior ¦  Tolerància en el gruix de la paret ¦
¦     nominal       ¦-------------------------------------¦
¦                   ¦      g < 1 mm    ¦     g => 1 mm    ¦
¦      (mm)         ¦        (%)       ¦       (%)        ¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦     < 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 13        ¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦    => 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 15 (*)    ¦
+---------------------------------------------------------+

                      (*) ± 10%  per a tubs de 35 mm, 42 mm i 54 mm amb un gruix de paret d’1,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paralꞏlelament sobre superfícies
planes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones
sanitarias y de calefacción.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a instalꞏlacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà,   
 - Productes per a instalꞏlacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc utilitzades per al transport, evacuació
o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions):    
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant   
 - Productes per a instalꞏlacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o gasoil per a subministrament de
sistemes de calefacción o refrigeració d'edificis, des del dipòsit d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de
pressió de la red fins a l'entrada del sistema de la caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici:    
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus   
 - Productes per a instalꞏlacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc utilitzades per al transport, distribució
o emmagatzematge de gas o combustible destinat al subministrament dels sistemes de calefacció o climatització d'edificis per a
reserves d'emmagatzematge externes o l'última unitat de reducció de la xarxa d'entrada dels sistemes de calefacció o
refrigeració d'edificis:    
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE   
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) es colꞏlocarà  sobre el producte, o en el seu defecte sobre
l’etiqueta o en la documentació comercial que l’acompanya i anirà acompanyat de la següent informació:
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge
- Referència a la norma europea EN 1057
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a la taula ZA.1 de la norma EN 1057, que han
de ser com mínim les següents:
     - Reacció al foc
     - Resistència a l’aixafament
     - Pressió interior
     - Toleràncies dimensionals
     - Resistència a les altes temperatures
     - Soldabilitat
     - Estanquitat: gasos i líquids
     - Durabilitat de la resistència a l’ aixafament, pressió interior i estanquitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Solꞏlicitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control del material de soldadura (% plata)
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instalꞏlació segons projecte. (Verificar el marcatge
a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
No s'han d’admetre tubs en bobina (recuit). Quan s’ especifiqui en barres de coure dur.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  Familia F

BFB -  Familia FB
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BFB2 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFB25350.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  Familia F

BFB -  Familia FB

BFBA -  ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A DERIVACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFBA1534,BFBA1433,BFBA1333,BFBA6686,BFBA6585,BFBA6282.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris de polietilè per a conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instalꞏlacions de transport i distribució  d'aigua amb una temperatura fins a
40°C
- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instalꞏlacions de transport i distribució de gas amb una temperatura fins
a 40°C   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions.
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures intermitges.
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

+---------------------------------------------------------------------+
¦  Accessoris de Baixa densitat   ¦   Accessoris de Mitja densitat    ¦
¦  Accessoris d'Alta densitat     ¦                                   ¦
¦---------------------------------¦-----------------------------------¦
¦ - Nom o marca comercial del     ¦    - La inscripció: GAS           ¦
¦   fabricant                     ¦    - UNE 53-333                   ¦
¦ - Diàmetre nominal i sèrie del  ¦    - SRD i Diàmetre nominal       ¦
¦   tub SDR                       ¦    - Identificació del fabricant  ¦
¦ - Informació del fabricant      ¦    - Any de fabricació            ¦
¦ - Intèrval de SDR de fusió      ¦    - Referència del material:     ¦
¦ - Referència del material:      ¦      MDPE                         ¦
¦    PE 40  (Baixa densitat)      ¦                                   ¦
¦    PE 100 (Alta densitat)       ¦                                   ¦
¦---------------------------------------------------------------------¦
¦  Tot en aquest mateix ordre                                         ¦
+---------------------------------------------------------------------+

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ:
El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 12201-3.
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA:
Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc
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Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0
 Pressió màxima de treball:  <= 4 bar
 Temperatura de treball:  <= 40°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
S'ha d'evitar colꞏlocar la tuberia directament al terreny, colꞏlocant una fusta o cartró comprimit que no fan malbé el polietilè.
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ:
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1:
Generalidades.
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE).
Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 3:
Accesorios.
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA:
UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones enterradas de distribución de
combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre l’etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament d’aigua a pressió hi ha de constar la següent
informació com a mínim:
- Número de la EN  12201
- Material i designació normalitzada
- Interval de pressió en bar
- Tolerància (només per als accessoris amb extrem mascle) dn=>280 mm
- Interval de SDR de fusió
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Solꞏlicitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instalꞏlació segons projecte. (Verificar el marcatge
a tubs i accessoris).
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  Familia F

BFB -  Familia FB

BFBB -  ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A CANVIS DE DIRECCIÓ
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFBB7635,BFBB7435,BFBB7335,BFBB1635.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris de polietilè per a conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instalꞏlacions de transport i distribució  d'aigua amb una temperatura fins a
40°C
- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instalꞏlacions de transport i distribució de gas amb una temperatura fins
a 40°C
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions.
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures intermitges.
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

+---------------------------------------------------------------------+
¦  Accessoris de Baixa densitat   ¦   Accessoris de Mitja densitat    ¦
¦  Accessoris d'Alta densitat     ¦ ¦
¦---------------------------------¦-----------------------------------¦
¦ - Nom o marca comercial del     ¦    - La inscripció: GAS ¦
¦   fabricant                     ¦    - UNE 53-333 ¦
¦ - Diàmetre nominal i sèrie del  ¦    - SRD i Diàmetre nominal ¦
¦   tub SDR ¦    - Identificació del fabricant  ¦
¦ - Informació del fabricant ¦    - Any de fabricació ¦
¦ - Intèrval de SDR de fusió ¦    - Referència del material:     ¦
¦ - Referència del material: ¦ MDPE ¦
¦    PE 40  (Baixa densitat) ¦ ¦
¦    PE 100 (Alta densitat) ¦ ¦
¦---------------------------------------------------------------------¦
¦  Tot en aquest mateix ordre                                         ¦
+---------------------------------------------------------------------+

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ:
El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 12201-3.
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA:
Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc
Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0
 Pressió màxima de treball:  <= 4 bar
 Temperatura de treball:  <= 40°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
S'ha d'evitar colꞏlocar la tuberia directament al terreny, colꞏlocant una fusta o cartró comprimit que no fan malbé el polietilè.
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ:
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UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1:
Generalidades.
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE).
Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 3:
Accesorios.
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA:
UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones enterradas de distribución de
combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre l’etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament d’aigua a pressió hi ha de constar la següent
informació com a mínim:
- Número de la EN  12201
- Material i designació normalitzada
- Interval de pressió en bar
- Tolerància (només per als accessoris amb extrem mascle) dn=>280 mm
- Interval de SDR de fusió
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Solꞏlicitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instalꞏlació segons projecte. (Verificar el marcatge
a tubs i accessoris).
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  Familia F

BFB -  Familia FB

BFBC -  ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A REDUCCIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFBC1642,BFBC6628,BFBC1543.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris de polietilè per a conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instalꞏlacions de transport i distribució  d'aigua amb una temperatura fins a
40°C
- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instalꞏlacions de transport i distribució de gas amb una temperatura fins
a 40°C   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions.
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures intermitges.
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

+---------------------------------------------------------------------+
¦  Accessoris de Baixa densitat   ¦   Accessoris de Mitja densitat    ¦
¦  Accessoris d'Alta densitat     ¦                                   ¦
¦---------------------------------¦-----------------------------------¦
¦ - Nom o marca comercial del     ¦    - La inscripció: GAS           ¦
¦   fabricant                     ¦    - UNE 53-333                   ¦
¦ - Diàmetre nominal i sèrie del  ¦    - SRD i Diàmetre nominal       ¦
¦   tub SDR                       ¦    - Identificació del fabricant  ¦
¦ - Informació del fabricant      ¦    - Any de fabricació            ¦
¦ - Intèrval de SDR de fusió      ¦    - Referència del material:     ¦
¦ - Referència del material:      ¦      MDPE                         ¦
¦    PE 40  (Baixa densitat)      ¦                                   ¦
¦    PE 100 (Alta densitat)       ¦                                   ¦
¦---------------------------------------------------------------------¦
¦  Tot en aquest mateix ordre                                         ¦
+---------------------------------------------------------------------+

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ:
El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 12201-3.
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA:
Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc
Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0
 Pressió màxima de treball:  <= 4 bar
 Temperatura de treball:  <= 40°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
S'ha d'evitar colꞏlocar la tuberia directament al terreny, colꞏlocant una fusta o cartró comprimit que no fan malbé el polietilè.
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ:
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1:
Generalidades.
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE).
Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 3:
Accesorios.
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA:
UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones enterradas de distribución de
combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre l’etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament d’aigua a pressió hi ha de constar la següent
informació com a mínim:
- Número de la EN  12201
- Material i designació normalitzada
- Interval de pressió en bar
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- Tolerància (només per als accessoris amb extrem mascle) dn=>280 mm
- Interval de SDR de fusió
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Solꞏlicitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instalꞏlació segons projecte. (Verificar el marcatge
a tubs i accessoris).
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  Familia F

BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFWB1F62,BFWB1C62,BFWB1A62,BFWB1962,BFWB1F22,BFWB1705.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetres   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  Familia F

BFY -  ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFYB1F62,BFYB1C62,BFYB1A62,BFYB1962.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents:   
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

____________________________________________________________________________

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT

BHG -  EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ

BHGA -  CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat. 
Es contemplen els següents elements:
- Armari metàl·lic
- Equips de contatge
- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l'accionament, comprobació i modificació
dels paràmetres de funcionament de les instalacions d'enllumenat
ARMARI METÀL·LIC:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes.
El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt
d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant
panys de triple acció amb varilla d'acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau
normalitzada per companyia i suport per a bloquejar amb cadenat.
Les portes han de ser plegades en el seu perímetre.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°.
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja.
Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les
operacions de transport i col·locació. Aquest anells s'han de poder enretirar un cop l'armari
es trobi a la seva posició definitiva.
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Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.   
Ha d'estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032.
Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc.
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l'armari.
A l'interior del mòdul de companyia hi han d'anar els comptadors d'activa i reactiva, així com
els rellotges de discriminació horària.
La porta del mòdul de companyia ha d'incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia
per facilitar les operacions de lectura de comptadors, així com les de reparació i manteniment
pròpies de la seva responsabilitat.
Al mòdul d'abonat hi han d'anar els elements de comandament i protecció per a un màxim de
quatre sortides. Ha d'estar preparat per a la connexió del sistema centralitzat d'encesa.
A la part interior de la porta de l'abonat hi constarà un esquema elèctric de la instal·lació
amb el valor de les proteccions tèrmiques i diferencials.
Tots els mecanismes han d'anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de tenir
forats per a la ventilació i per evitar la condensació al seu interior.
Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s'hagin de manipular des de l'exterior han de
tenir la corresponent obertura.
A la porta d'abonat hi ha d'haver un portanotes a on s'hi han d'anotar els avisos i
instruccions especials que es puguin produir.   
Material de la planxa: AISI 304
Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm
Potència màxima admissible:
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW   
EQUIP DE CONTATGE:   
Comptador d'inducció per a corrent altern format per:
- Sòcol-caixa de borns
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible
- Tapaborns de material aïllant premsat
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a
l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior   
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per
temperatura excessiva o descàrrega elèctrica.   
No han de propagar foc.   
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua.   
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions
radioelèctriques.   
Els tres primers elements s'han de poder precintar.   
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V   
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A   
Freqüència:  50 Hz   
Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X   
Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir   
ACTUADOR LOCAL:   
Ha d'estar format pels següents aparells:
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'alba i del ocàs i canvi automàtic de l'hora
hivern/estiu i possibilitat de correcció de ± 127 minuts sobre les hores d'alba i ocàs.
Reserva de marxa de 10 anys
- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores
fixes
- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència
activa i reactiva, factor de potència i comptadors d'energia activa i reactiva i d'hores de
funcionament.
- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les
proteccions, selector de manual o automàtic, fotocèl·lula, etc.
- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA
- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics:
     - fins a 2469 registres de mesures elèctriques
     - fins a 2869 registres d'alarmes o esdeveniments
- Canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d'un mòdem telefònic o radio
- Canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió a altres elements del sistema de
control
- Muntatge en rail DIN 35 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE (1ª fase - Nucli Antic) - VILADAMAT

 Pàgina:    47



3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002   
* UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI
529:1989).   
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de
clases 0,5, 1 y 2.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT

BHG -  EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ

BHGW -  MATERIALS  AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control
d'enllumenat públic   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un armari de protecció
i control d'enllumenat públic   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM -  Familia M

BM1 -  CABALÍMETRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aparell de mesura del flux en canonades en liquids conductius per als cabalimetres electromagnetics i per a qualssevol en els
ultrasónics.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS CABALIMETRES CONSIDERATS

Construcció amb elements metalꞏlics i plàstics.

Amb sortides (outputs) de 4-20 mA

Protecció IP 67 o IP 68

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Embalatge amb caixa embuatada

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN -  Familia N

BN1 -  Familia N1

BN11 -  VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN11AS80,BN1156B0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb connexió per rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
 - Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i acionament per volant
 - Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament.
 En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BN -  Familia N

BN3 -  VÀLVULES D'ESFERA

BN31 -  VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN31A320.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Vàlvules d'esfera manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules amb cos de bronze
- Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil) PVC
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexions roscades interiorment (connexió femella) o roscat exteriorment (connexió mascle)
- Tancament manual mitjançant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric diametral que gira 90°.
- Assentaments d'estanquitat per a la bola.
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar
Materials:
Vàlvules amb cos de bronze:
- Bola:  Acer inoxidable
- Elements d'estanquitat:  Tefló
Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil):
- Bola:  poli(clorur de vinil)
- Elements d'estanquitat:  Cautxú tecnopolímer de etilepropilediè EPDM

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 -  ARBRES I PLANTES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents:   
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Llavors
- Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar,
edat i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que
puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes
d'haver-los patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat,
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures.
No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o
superiors a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar
intacte, compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la
seva espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al
mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement
de l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del
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tronc.   
PALMERES I PALMIFORMES:   
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir
estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.   
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.   
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers
palmons.   
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.   
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el
interior del contenidor ha de ser de 25 cm.   
Toleràncies:   
- Alçària:  ± 5%   
CESPITOSES:   
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la
norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques,
edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.   
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:   
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors
als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies
utilitzades   
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.   
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties,
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el
valor o la qualificació per al seu ús.   
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.   
CESPITOSES EN PA D'HERBA:   
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.   
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de
l'herba.   
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.   
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.   
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions:  >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària:  >= 40 cm
- Llargària:  <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm   
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:   
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i
gruix proporcional a la resta de la planta.   
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.   
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.   
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.   
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:   
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser
homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta
te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en
un viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.   
BARREGES DE LLAVORS:   
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de
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l'apartat 8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte
amb el terra.   
PA D'HERBA:   
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser
inferior a 2,5 m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del
dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es
pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin
24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Calidad general del material vegetal.   
CONÍFERES I RESINOSES:   
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Coníferas y resinosas.   
PALMERES:   
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Palmeras.   
ARBRES DE FULLA CADUCA:   
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Árboles de hoja caduca.   
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:   
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Árboles de hoja perenne.   
ARBUSTS:   
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Arbustos.   
ENFILADISSES:   
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Trepadoras.   
CESPITOSES:   
* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material
vegetal. Siembras y céspedes.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal   
- Assenyalada la part nord de la planta al viver   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:   
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.   
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.   
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).   
LLAVORS PER HIDROSEMBRES   
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.   
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra
que intervingui en l'obra:   
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a
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105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
LLAVORS PER HIDROSEMBRES   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels
certificats de garantia corresponents.   
LLAVORS PER HIDROSEMBRES   
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.   

   
____________________________________________________________________________
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D -  Tipus D

D0 -  Familia 0

D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS

D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius,
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.   
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.   
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.   
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.   
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10 - 15 cm   
Relació aigua-ciment:  <= 0,65
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3   
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de
complir:
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:
     - Consistència seca:  Nul·la
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm
     - Consistència fluida:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C
i 40°C.   
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.   
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.   
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.   
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.   
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.   
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.   
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.   
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

   
____________________________________________________________________________
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4 -  CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ   

41 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

416 -  REALITZACIÓ DE CALES I FORATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4169PP01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Treballs per assolir el coneixement de l’estat dels elements constructius d’un edifici.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Cala per a inspecció de fonaments
- Cala per a inspecció de l’estructura d’un sostre
- Cala per a inspecció de terrat
- Cala a cel ras per a inspecció de sostre
- Cala per a inspecció de paret
- Cala per a inspecció de paviments i soleres
CONDICIONS GENERALS:
S’ han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui la DT, i els que durant el procés dels
treballs indiqui la DF.
En tot moment s’ha de garantir l’estabilitat dels talussos i dels elements constructius.
En finalitzar els treballs d’inspecció, quan la DF ho indiqui de forma expressa, s’ han de reposar els elements constructius i els
revestiments que s’hagin enderrocat o fet malbé, amb excepció de la pintura.
Tota la runa generada s’ha de carregar dins un contenidor i s’ ha de transportar a un abocador autoritzat.
A les cales per a inspecció de fonaments, cal arribar a la base del fonament, pel seu lateral.
A les cales de sostres, cal descobrir les bigues o biguetes, eliminant els revoltons o material d’ entrebigat.
A les cales de terrats, cal descobrir l’estructura de suport dels envanets de sostremort.
A les cales de paviments i soleres, cal descobrir la base de la solera.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Cal comunicar afectacions estructurals a la direcció de l’obra i demanar la seva supervisió pel tè cnic competent.
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
Les terres s’han d’extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  No s’han d’acumular les terres a la vora de la cala. En cas de
terrenys inestables, cal entibar el pou.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la
DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
4J -  INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA I REG

4J1 -  INSTALꞏLACIONS COMUNITÀRIES I DE DISTRIBUCIÓ

4J11 -  ESCOMESES, MUNTANTS I RAMALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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4J11D1AA,4J11PP01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instalꞏlacions diverses de fontaneria corresponents a la part comunitària de l’edifici.
S’han contemplat les partides d’obra següents:
- Nova escomesa soterrada amb tub de coure
- Substitució de muntants de tub d’acer per muntant de tubs de coure
- Colꞏlocació de nova clau de pas d’abonat
- Colꞏlocació de nova clau de pas a l’escomesa general
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la nova escomesa soterrada amb tub de coure:
- Formació de solera de formigó per suportar el caixó ceràmic de l’escomesa
- Formació de caixó ceràmic
- Estesa de llit de sorra a dintre del caixó sobre el que descansarà el tub
- Pintat del tub abans de colꞏlocar-lo a dintre del caixó
- Colꞏlocació del tub de coure de l’escomesa i reblert de la resta del calaix fins a la rasant prevista
En la substitució del muntant d’ acer per un muntant amb tub de coure:
-  Arrencada del muntant antic
- Formació de regata per a allotjar el nou tub
- Colꞏlocació del tub de coure a dintre de la regata
- Tapat de la regata
En la colꞏlocació de la clau de pas d’abonat:
- Colꞏlocació  del maniguet anti-electrolític
- Colꞏlocació de vàlvula
En la colꞏlocació de la clau de pas general:
- Formació de pericó incl osos els passamurs per al tub
- Colꞏlocació del bastiment i de la tapa del pericó
- Colꞏlocació de la vàlvula
CONDICIONS GENERALS:
Els diferents elements que conformen la instalꞏlació han de quedar en la posició  prevista a la DT o en el seu defecte, en la
indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques a la pressió de prova i a la de funcionament.
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació  han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats
per aquest.
ESCOMESA SOTERRADA AMB TUB DE COURE:
La solera de formigó no ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada de la solera ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
La paret del calaix de ceràmica ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar colꞏlocades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
Totes les unions i canvis de direcció del tub de coure de l’escomesa s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per
capilꞏlaritat.
El pintat del tub ha de ser uniforme al llarg de tota la superfí cie. No hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
SUBSTITUCIÓ DE MUNTANT D’ACER PER MUNTANT DE TUB DE COURE:
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer ú nicament per mitjà d'accessoris soldats per capilꞏlaritat.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
COLꞏLOCACIÓ DE CLAU DE PAS D’ABONAT:
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La clau s'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent i en condicions de funcionament.
COLꞏLOCACIÓ DE CLAU DE PAS GENERAL:
El pericó que allotja la clau ha d'estar format amb parets de peces cerà miques, sobre solera de formigó.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
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Les peces ceràmiques s'han de colꞏlocar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície i nterior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un
lliscat de pasta de pò rtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de
quedar arrodonits.
La base del bastiment ha d'estar sò lidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de provocar el
trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pericó.
El bastiment colꞏlocat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pericó anivellades prè viament amb morter.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el
seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm  perimetral i mantenir el seu pendent.
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop  desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
L’espai entre el passamurs i les parets del pericó s’ha d’ omplir amb morter de ciment.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
 El muntatge de cadascun dels components que conformen la instalꞏlació s’ha de fer seguir les instruccions de la documentació
tècnica del fabricant corresponent així com prescripcions dels reglaments vigents.
 Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els
extrems de les canonades han d’estar preparats d’acord amb el sistema de connexió que s’ hagi de fer. Entre les dues parts de
les unions s’ha d’interposar el material necessari per a l’obtenció d’una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.
La seva instalꞏlació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les feines es procedirà  a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de tubs,
cables, etc.).
ESCOMESA SOTERRADA AMB TUB DE COURE:
El formigonament de la solera i la formació del caixó cerà mic s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
 - 7 dies en temps humit
 El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
Les parets del calaix s’han d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessà ria per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces
s'han de colꞏlocar enllardades.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instalꞏlació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
Abans d’aplicar el revestiment de protecció, s’ ha de netejar la superfície del tub de pols, taques, greixos, òxid, etc.
SUBSTITUCIÓ DE MUNTANT DE TUB D’ACER PER MUNTANT DE TUB DE COURE:
Abans de retirar el tub vell la xarxa ha d'estar fora de servei.
S'ha de buidar l’aigua que hi pugui haver a dintre del tub.
El tub vell s’ha de desmuntar amb eines adequades.
S’han d’obturar les boques del tram de canonada que no s’hagin de retirar.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
En cas d'imprevistos (fuites d’ aigua, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
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El tub colꞏlocat ha de ser accessible. S'ha d'estendre perpendicularment o paralꞏlelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han d e fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre el suport i el tub s'ha
d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.
COLꞏLOCACIÓ DE CLAU DE PAS D’ABONAT:
L'enroscada de la vàlvula, si és el cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el moment d'executar les unions.
COLꞏLOCACIÓ DE CLAU DE PAS GENERAL:
Per a la formació del pericó s’ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35° C sense pluja.
Les peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el  70% de la
resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el moment d'executar les unions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ESCOMESA SOTERRADA AMB TUB DE COURE:
m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
SUBSTITUCIÓ DE MUNTANT DE TUB D’ACER PER MUNTANT DE TUB DE COURE, COLꞏ LOCACIÓ DE CLAU DE PAS
D’ABONAT I COLꞏLOCACIÓ DE CLAU DE PAS GENERAL:
Unitat de quantitat instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Salubridad DB-HS.

   
____________________________________________________________________________
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

EG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

EG31 -  CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:   
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de
coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S’han considerat els tipus de cables següents:
     - Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
     - Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS)
0,6/1 kV.
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents:
     - Muntat superficialment
     - Colꞏlocat en tub
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
     - L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes
CONDICIONS GENERALS:
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la sortida del quadre de
protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple
recargolament o enrrotllament dels fils.
Els conductors han de quedar extesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instalꞏlació.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer
galvanitzat.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
     - Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
     - Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instalꞏlació:
     - Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
COLꞏLOCAT SUPERFICIALMENT:
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T.
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paralꞏlelament 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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Temperatura del conductor durant la seva instalꞏlació:  >= 0°C
EN TUB:
L’instalꞏlador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
El tub de protecció ha d'estar instalꞏlat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la
seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

EGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

EGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:
Elements per a formar una connexió a terra, colꞏlocats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
     - Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
     - Colꞏlocació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar colꞏlocat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d’inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant
cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes
electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paralꞏlel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.
Un cop instalꞏlat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la D.T.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

   
____________________________________________________________________________
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F -  Tipus F

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES

F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F222PP01,F222PP20,F222PP02,F222162A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.   
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra   
CONDICIONS GENERALS:   
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.   
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.   
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.   
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.   
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.   
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.   
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.   
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.   
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Toleràncies d'execució:   
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm   
- Planor:  ± 40 mm/m   
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm   
- Nivells:  ± 50 mm   
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.   
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.   
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:   
- Amplària:  >= 4,5 m   
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%
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     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%   
- El talús ha de ser fixat per la DF.   
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.   
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.   
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.   
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.   
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.   
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.   
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball   
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.   
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.   
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.   
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.   
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.   
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.   
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.   
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.   
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS   
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.   
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.   
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.   
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.   
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE (1ª fase - Nucli Antic) - VILADAMAT

 Pàgina:    63



pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.   
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:   
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors
adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar
vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els
símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes
de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de colꞏlocar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que
s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre
dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una instalꞏlació externa autoritzada, per
tal de rebre el tractament definitiu.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu   
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen
per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
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La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
 Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de
la construcció.

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

F2R3 -  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R35033.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que
s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre
dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i Enderrocs” de l’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de
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l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la
DF.
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a
reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instalꞏlació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de valorització o eliminació final del residu, la
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen
per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC),
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

F2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
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RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.   
TERRES:   
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
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eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

F2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:   
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors
adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar
vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els
símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes
de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de colꞏlocar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que
s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre
dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i Enderrocs” de l’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de
l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la
DF.
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a
reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instalꞏlació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
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- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de valorització o eliminació final del residu, la
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen
per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC),
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

F2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
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perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
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F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2RA7LP0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:   
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:   
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.   
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.   
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.   
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F9J -  REGS SENSE GRANULATS
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a del formigó amb producte filmogen.
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de penetració
- Reg de cura (CUR)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
 - Aplicació del lligant bituminós
 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura
 En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
 - Aplicació del lligant bituminós
 En el reg de cura:   
- Preparació de la superfície existent
 - Aplicació del lligant bituminós
 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura
 Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir l’excé s de lligant o per tal de garantir
la protecció del reg del trànsit d’obra.
La dosificació de l’emulsió  bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de ser de 1200 g/m2 a calçades i
vorals.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT.  Ha de complir les condicions especificades
per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar estovada per un excés d'humitat.
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d’àrid de cobertura i dotació
corresponent i l’adequació dels mitjans previstos en l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip, especialment la
seva capacitat per aplicar la dotació  de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant transversal
com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de marxa mé s
apropiades, i com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactació.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la temperatura
especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un equip portàtil.
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
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La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l’aplicació del lligant, i 4h en cas
d’estesa de l’àrid.
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s’ha d’estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat
<= 40 km/h.
L’estesa de l’à rid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer circular trànsit per sobre del reg, o quan
s’observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h de l’estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessà
ria per a absorbir l’excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota l’acció del trànsit.
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
L’àrid a utilitzar en regs d’imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueix o mescla d’ambdós
materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les segü ents condicions:
- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nulꞏla
- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2):  100 %
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar els
desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol
L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas,  es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer circular trànsit per sobre del reg.
L’estesa es realitzarà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure.
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:   
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions especificades per
l'unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat
<= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
No són d'abonament els excessos laterals.
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL EN REG  AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució.
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i observació de l’efecte de pas de un camió carregat.

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE (1ª fase - Nucli Antic) - VILADAMAT

 Pàgina:    73



- Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.   
- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.   
- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m.
- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates metàlꞏliques o bandes de paper colꞏlocades sobre la
superfície sense tractar prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la DF.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS
HIDROCARBONATS:
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ impulsió i la velocitat del equip,
ajustant-se a les deduïdes del tram de prova.
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà ncies indicades en el plec.
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de la prevista en mes d’un 15%. I no
mes de un individu de la mostra podrà excedir els límits fixats.
L’equip de reg  haurà de ser capaç  de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més grans del 15%
transversalment i del 10% longitudinalment.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.   
S'han considerat les marques següents:   
- Marques longitudinals   
- Marques transversals   
- Marques superficials   
- Pintat de banda contínua sonora   
S'han considerat els tipus de marques següents:   
- Reflectants   
- No reflectants   
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:   
- Vials públics   
- Vials privats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge   
CONDICIONS GENERALS:   
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.   
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.   
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.   
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de l'UNE 48-103.   
El color ha de complir les especificacions de l'UNE_EN 1436.   
Dosificació de pintura:  720 g/m2   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 3 cm   
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%   
MARQUES REFLECTANTS:   
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2   
CARRETERES:   
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7   
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45   
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2   
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
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     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40
- Color groc:  >= 0,20   
BANDA CONTÍNUA SONORA:   
La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de
la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per
les rodes del vehicle.   
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:   
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals
"SENTIT PROHIBIT" I "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre
un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via,
mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min.
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es
compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera,
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les
circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES".
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR   
305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se
a 40 km/h.   
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està
totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la
desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a
45º i formant en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el cantell de la carretera
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.   
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit
i les senyalitzacions auxiliars.   
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.   
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni
reaccions alcalines.   
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura,
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.   
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials
utilitzats per al curat del formigó.   
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
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utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.   
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.   
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.   
BANDA CONTÍNUA SONORA:   
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la
maquinària i les eines adequades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:   
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la
faixa al terreny.   
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.   
MARQUES SUPERFICIALS:   
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície
circumscrita al conjunt de la marca pintada.   
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.   
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción de carreteras.   
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas
viales aplicadas sobre la calzada.   
VIALS PRIVATS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:   
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.   
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions de
neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...   
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del
trànsit i les senyalitzacions auxiliars.    
- Replanteig dels punts on s'ha de pintar.   
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.   
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació
de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment a la
línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S'hauran de deixar eixugar 30
min. abans de recollir-les.   
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de:   
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)   
     - Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436)   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les
respectives normes de procediment de cada assaig.   
Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF.
Aquestes mostres seran com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s'hauran de
disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S'hauran
de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El contractista
haurà de corregir els defectes observats.   
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Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les
toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.   
Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions
tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient
de variació, ha de ser inferior al 10 %.   
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que
presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors
inferiors als especificats.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un
sistema d'avaluació dinàmic "in situ":   
     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i
730 dies de la seva aplicació.   
- Es requereixen els següents assaigs:   
     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)   
     - Grau deteriorament    
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD7 -  CLAVEGUERES

FD7F -  Familia D7F

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de claveguera o colꞏlector amb tubs de PVC colꞏlocats soterrats.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs
- Baixada dels tubs al fons de la rasa
- Colꞏlocació de l'anella elastomèrica, en el seu cas
- Unió dels tubs
- Realització de proves sobre la tuberia instalꞏlada
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada
tram.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT.
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb l'interposició d'una
anella de goma  colꞏlocada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit.
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, encolant prèviament
l'extrem de diàmetre exterior més petit.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i
de les variacions tèrmiques.
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En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instalꞏlada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió  interior i
d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm
 Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm
 Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la colꞏlocació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Durant el procés de colꞏlocació 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.
Colꞏlocats 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 colꞏlocació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguà s. Quan es
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel material del tub
ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a
fer la prova.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instalꞏlada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que
figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instalꞏlació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà  segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les
instruccions de la DF.
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons  la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CONTROL D’EXECUCIÓ I D’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.
S’ha de comprovar  la totalitat de la instalꞏlació.
CONTROL D’EXECUCIÓ I D’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT.
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDB -  SOLERES PER A POUS DE REGISTRE

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.
S'han considerat els tipus següents:
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.
- Soleres de formigó amb armadura lleugera
- Solera de llambordins, colꞏlocats sobre un llit de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Solera de llambordins:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Colꞏlocació del formigó de base
- Cura del formigó
- Colꞏlocació dels llambordins de la solera
- Colꞏlocació de la beurada
Solera de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Colꞏlocació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la
massa.
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
SOLERA DE FORMIGÓ:   
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó , s'ha de formar una mitja canya entre les boques
d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes
laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub
 Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
     - Línia de l'eix: ± 24 mm
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres:  ± 12 mm
 - Gruix (e):
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
- Planor:  ± 10 mm/m
SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substàncies perjudicials.

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE (1ª fase - Nucli Antic) - VILADAMAT

 Pàgina:    79



SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces han de quedar colꞏlocades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades
horitzontalment sobre el llit de formigó.   
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm
 Toleràncies d'execució:
- Dimensions: + 2%, - 1%
- Gruix del llit de formigó:  - 5%
 - Nivell de la solera:  ± 20 mm
   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin
disgregacions. S'ha de compactar.
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.
SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de colꞏlocar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La
disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la EHE-08
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces per colꞏlocar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del formigó fresc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDG3 -  CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè , o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, colꞏlocats en una
rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
 - Reblert de la rasa amb formigó
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Colꞏlocació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs colꞏlocats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25%
 Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul
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Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul
 REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm
 La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'han de colꞏlocar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert de rasa.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de colꞏlocar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es
produeixin disgregacions.   
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK2 -  Familia DK2

FDK20010 - Arqueta tipus per a vàlvula de comporta, 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.
   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i colꞏlocació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Colꞏlocació del morter d'anivellament
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- Colꞏlocació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment colꞏlocat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades prèviament amb
morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el
seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop colꞏlocada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no
podrà  tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
 - Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm
   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de colꞏlocació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I  TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Seguiment del procés de colꞏlocació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

FFB -  TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FFB1F625,FFB1C625,FFB1A625,FFB19625.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la colꞏlocació d’ accessoris en canalitzacions
soterrades amb unions soldades, colꞏlocats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40 °C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants,
instalꞏlacions  d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instalꞏlació de bombeig, etc.)
- Sense especificació  del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instalꞏlacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
 - Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Colꞏlocació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instalꞏlacions sense especificació del grau de dificultat, la colꞏlocació d'accessoris. La variació  del grau de
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva colꞏlocació es considera
una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d’ estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus  d'unió
definit per a la canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura.  S'ha de
garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COLꞏLOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paralꞏlelament  respecte a l'estructura de
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és
metàlꞏlica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana colꞏlocades superficialment, s'han d’instalꞏlar dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams  llargs, etc.),
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦
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¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦
+-------------------------------------+
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA:
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de colꞏlocar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de
temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.) ,
han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans
de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instalꞏlació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la colꞏlocació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Colꞏlocats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instalꞏlació. S'han de colꞏlocar  de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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TUBS:
m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instalꞏlacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials per colꞏlocar.
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàlꞏliques per a la subjecció dels
mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst.
- Control visual de l’execució de la instalꞏlació, comprovant:   
     - Suportació   
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí  de la instalꞏlació
     - Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments
     - Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instalꞏlacions de sanejament.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar  la totalitat de la instalꞏlació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s’ha de procedir  a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

FFB -  TUBS DE POLIETILÈ

FFB1 -  Familia FB1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FFB1F625,FFB1C625,FFB1A625,FFB19625.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.   
S'han considerat els tipus de material següents:   
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C   
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:   
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).   
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)   
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)   
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
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lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)   
S'han considerat els tipus d'unió següents:   
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)   
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)   
- Replanteig de la conducció   
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva   
- Execució de totes les unions necessàries   
- Neteja de la canonada   
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.   
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.   
Ha d'estar feta la prova de pressió.   
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la
canalització.   
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.   
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.   
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:   
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.   
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.   
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.   
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.   
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.   
Distància entre suports:   
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm   
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:   
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.   
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm   
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm   
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.   
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.   
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.   
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
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l'especificat en el seu plec de condicions.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.   
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.   
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.   
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.   
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.   
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.   
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.   
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.   
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.   
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.   
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de
la pressió adequada per a fer la unió.   
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.   
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.   
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:   
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.   
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.   
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.   
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.   
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.   
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).   
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.   
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.   
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.   
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.   
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:   
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.   
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.   
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:   
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
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- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:   
     - Suportació   
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació   
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments   
     - Distància a altres elements i conduccions.   
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica    
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Manteniment de la instal·lació.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT

FHG -  EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de centre de comandament dels equips d'enllumenat.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Execució de la base d'ancoratge de formigó
- Col·locació i anivellació de l'armari
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies
d'enllumenat amb la central de regulació, amb els detectors o polsadors de vianants o amb
d'altres reguladors, i execució de les connexions corresponents
- Programació, en el seu cas, del microcomputador
- Comprovació del funcionament del centre de comandament   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les
connexions fetes.   
ARMARI:   
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.   
La porta ha d'obrir i tancar correctament.   
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.   
Toleràncies:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   
MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT:   
Un cop instal·lat, s'han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades de
forma ràpida, sense intervals, sense provocar vacil·lacions o oscil·lacions en les línies.
Les sortides de cada grup de lluminàries han d'estar situades i connectades de forma que
s'identifiqui fàcilment, l'agrupació i el número de grup al que corresponen. El número de grup
ha de quedar indicat en el connector corresponent.   
ACTUADOR LOCAL:   
Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a
l'alimentació elèctrica, a les sortides de potència a les línies d'enllumenat i als elements
d'entrada d'informació i comunicació.
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació
central-regulador, ha de rebre dos fils d'entrada del bucle i han de sortir dos fils per a
continuar el bucle.
Qualsevol byte rebut sense error pel regulador s'ha de retransmetre incondicionalment
Ha d'haver-hi un relé a l'entrada de línia de cada regulador que ha d'eliminar el bucle quan
el regulador no tingui alimentació de corrent (connectant directament els fils d'entrada amb
els de sortida).   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
Les operacions de connexió s'han de fer sense tensió a la línia.
L'armari s'ha de manipular penjat d'una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva part
superior. Un cop instal·lat i fixat s'han de retirar els perns de suspensió.
Un cop instal·lat s'ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes,
(microcomputador, connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de   
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.   
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FJ -  EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

FJS -  EQUIPS PER A REG

ARTICLE ÚNIC
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Es d’aplicació en aquest capítol el "Plec de Condicions Tècniques per a les instal.lacions de reg. Parcs i Jardins de Barcelona.
Institut Municipal. Ajuntament de Barcelona. Gener 2002" del Banc IMU.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FN -  VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

FN3 -  VÀLVULES D'ESFERA

FN31 -  VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades.
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents:
- Muntades superficialment
 - Muntades en pericó de canalització soterrada
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
 - Preparació de les unions amb cintes
 - Connexió de la vàlvula a la xarxa
 - Prova de servei
 CONDICIONS GENERALS:
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la maneta amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instalꞏlació:
- Posició:  ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix  d'accionament
del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop  desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el moment d'executar les unions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

   
____________________________________________________________________________
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FR -  JARDINERIA

FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Arbres planifolis   
- Coníferes i resinoses   
- Palmeres i palmiformes   
- Arbusts   
- Plantes de petit port   
S'han considerat les formes de subministrament següents:   
- En contenidor   
- Amb pa de terra   
- Amb l'arrel nua   
- En safates   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació
definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu   
CONDICIONS GENERALS:   
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.   
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de
cada espècie i tipus de presentació.   
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.   
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al
vent fort i el sol directe.   
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.   
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de
terra i aquest no té protecció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Calidad general del material vegetal.   
ARBRES DE FULLA CADUCA:   
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Árboles de hoja caduca.   
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:   
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Árboles de hoja perenne.   
ARBUSTS:   
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Arbustos.   
ENFILADISSES:   
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Trepadoras.   
CONÍFERES I RESINOSES:   
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Coníferas y resinosas.   
PALMERES:   
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
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vegetal. Palmeras.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.   
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE (1ª fase - Nucli Antic) - VILADAMAT

 Pàgina:    92



G -  Tipus G

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS

G21B -  ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra   
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó   
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó   
- Desmuntatge de barana metàl·lica   
- Desmuntatge de reixa i ancoratges   
- Desmuntatge de senyal de trànsit   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
CONDICIONS GENERALS:   
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de
transport.   
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions
d'ús.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i
femelles, i després les peces separadores.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:   
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.   
DESMUNTATGE DE REIXA:   
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.   
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:   
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
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pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

GBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
 - Marques transversals
 - Marques superficials
 - Pintat de banda contí nua sonora
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
 - No reflectants
 S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
 - Vials privats
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
 - Neteja i acondicionament del paviment
 - Aplicació de la pintura
 - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
 CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura:  720 g/m2
 Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 3 cm
 - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2
 CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7
 Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45
 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40
- Color groc:  >= 0,20
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa mida, amb la
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separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.   
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver colꞏlocat la corresponent senyalització, abalisament i, en el s
eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran colꞏlocar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.   
Els senyals i plafons direccionals, es colꞏlocaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i
anulꞏlada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels
següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin colꞏlocar entre senyal i barrera.
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents
elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la
detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas
d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.   
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb
fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o
mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant
semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.   
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de
senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º  i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell
de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li
el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el
paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat.
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la maquinària i les eines adequades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
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m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca
pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera
de poblado.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de pintures en cas
de repintat, etc...
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.   
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar.
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i microesferes
(UNE 135274), sobre, com a mínim:
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
     - 3 xapes metàlꞏliques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la màquina
espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de:
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)
     - R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436)
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de procediment de
cada assaig.
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàlꞏliques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a la línia on ha de
passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els defectes
observats.
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les toleràncies indicades a la norma UNE
135200-2.
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines metàlꞏliques, han de complir les
especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en
funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.
 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol dels períodes
de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions mitjançant un sistema d’avaluació dinàmic “in
situ”:
     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació.
- Es requereixen els següents assaigs:
     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)
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      - Grau deteriorament   
- Evolució  del factor de luminància (UNE 48073-2)
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS

GDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

GDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col.locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
     - Nivell de la solera: ± 20 mm
     - Aplomat de les parets: ± 5 mm
     - Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
     - Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

   
____________________________________________________________________________

   

   
GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
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GDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

GDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:
Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col.locació del morter d'anivellament
- Col.locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pericó anivellades
prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
GF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

GFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

GFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la colꞏlocació d’ accessoris en canalitzacions
soterrades amb unions soldades, colꞏlocats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants,
instalꞏlacions  d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instalꞏlació de bombeig, etc.)
- Sense especificació  del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instalꞏlacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
 - Connectada a pressió  (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Colꞏlocació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instalꞏlacions sense especificació del grau de dificultat, la colꞏlocació d'accessoris. La variació  del grau de
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva colꞏlocació es considera
una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d’ estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus  d'unió
definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │
│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COLꞏLOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paralꞏlelament  respecte a l'estructura de
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és
metàlꞏlica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams  llargs, etc.),
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA:
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de colꞏlocar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de
temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.) ,
han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans
de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instalꞏlació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la colꞏlocació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Colꞏlocats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instalꞏlació. S'han de colꞏlocar  de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instalꞏlacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials per colꞏlocar.
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàlꞏliques per a la subjecció dels
mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst.
- Control visual de l’execució de la instalꞏlació, comprovant:   
     - Suportació   
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí  de la instalꞏlació
     - Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments
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     - Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instalꞏlacions de sanejament.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Manteniment de la instalꞏlació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar  la totalitat de la instalꞏlació.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s’ha de procedir  a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
GF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

GFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

GFBA -  ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A DERIVACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GFBAPP01,GFBAPP02,GFBAPP03,GFBAPP04,GFBAPP05,GFBAPP10,GFBAPP12,GFBAPP25,GFBAPP26,GFBAPP27,GFB
APP28,GFBAPP29,GFBAPP30,GFBAPP40,GFBAPP31,GFBAPP32,GFBAPP33.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la colꞏlocació d’ accessoris en canalitzacions
soterrades amb unions soldades, colꞏlocats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40 °C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C
S’han considerat els tipus d’accessoris següents:
- Peces en forma de T per a derivacions
 S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
 - Connectada a pressió  (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Colꞏlocació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d’ estar feta la prova de pressió.
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus  d'unió
definit per a la canalització.
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La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura.  S'ha de
garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA:
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.) ,
han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instalꞏlació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la colꞏlocació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.
Colꞏlocats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instalꞏlació. S'han de colꞏlocar  de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ACCESSORIS:
Unitat de quantitat instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT.
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàlꞏliques per a la subjecció dels
mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

   
____________________________________________________________________________
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GF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

GFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

GFBC -  ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A REDUCCIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GFBCPP01,GFBCPP02,GFBCPP03,GFBCPP04,GFBCPP05,GFBCPP11,GFBCPP12,GFBCPP13,GFBCPP14,GFBC1543.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la colꞏlocació d’ accessoris en canalitzacions
soterrades amb unions soldades, colꞏlocats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40 °C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C
S’han considerat els tipus d’accessoris següents:
- Peces per a reduccions de diàmetre
 S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
 - Connectada a pressió  (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Colꞏlocació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d’ estar feta la prova de pressió.
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus  d'unió
definit per a la canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura.  S'ha de
garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA:
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.) ,
han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instalꞏlació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la colꞏlocació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.
Colꞏlocats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instalꞏlació. S'han de colꞏlocar  de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ACCESSORIS:
Unitat de quantitat instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT.
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàlꞏliques per a la subjecció dels
mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

   
____________________________________________________________________________

   

   
GM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

GM2 -  INSTALꞏLACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDI

GM21 -  HIDRANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GM213628.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Hidrant.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
 - De columna humida
 - Soterrat en pericó
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 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrants de columna seca:
- Fixació de la columna a la base
 - Connexió a la xarxa d'alimentació
 - Recobriment de protecció de la part soterrada
 Hidrants de columna humida:
- Fixació de la columna a la base.
 - Connexió a la xarxa d'alimentació.
 Hidrants soterrats en pericó:
- Fixació del conjunt al fons del pericó.
 - Connexió a la xarxa d'alimentació.
 CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instalꞏlació:
- Posició:  ± 30 mm
- Aplomat:  <= 5 mm
 HIDRANTS DE COLUMNA SECA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc., que han de complir  les
condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de l'element intermedi.
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de l'aigua evacuada.
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al  fons del pericó,
que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d’instalꞏlació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K219 -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2192913,K2194621.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
 L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
 El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat,
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
 S'han considerat els elements següents:
- Vorada colꞏlocada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots colꞏlocats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
 - Paviment de rajola cerà mica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
     - Degradació/fragilitat de l’element a tractar
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
     - Dificultat d’accès de l’element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instalꞏlació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instalꞏlació
 i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d’aplec i posterior reaprofitament s’han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà  abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està colꞏlocat, sense afectar la capa de
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a
l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
 ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K22 -  MOVIMENTS DE TERRES

K225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K225BS70.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació  si es el cas, per a reblert de rases, forats d’excavacions o esplanades
que han d’augmentar la seva cota d’acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d’una excavació, prèviament al
seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
 - Reblert de rases amb canonades o instalꞏ lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o
demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’ aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o
demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
 - Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres , per a aconseguir una plataforma amb terres
superposades, o el reblert d’una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paralꞏleles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
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).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paralꞏleles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys
adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny
adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat:  <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
 - 2°C en terraplenat amb terres adequades
 S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
 La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
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K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

K61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

K614 -  PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K614TK1E.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, colꞏlocades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà o paredó de tancament
 - Envà o paredó de tancament passant
 No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
- Envà o paredó interior
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Colꞏlocació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Colꞏlocació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar colꞏlocades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres
condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta.
Toleràncies d'execució:
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- Replanteig d'eixos:
     - Parcials:  ± 10 mm
     - Extrems:  ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
- Planor de les filades:
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m
     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total
     - Paret vista:  ± 2 mm/m
     - Paret per a revestir:  ± 3 mm/m
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'ú ltima
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del
sostre , un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
 Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no
estructurals. Sempre que la modulació  ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap
altra condició.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la  modulació ho
permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'ú ltima
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del
sostre , un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Fondària de les regates:

┌──────────────────────────────────────┐
│Gruix paret (cm)│Fondària regates (cm)│
│────────────────│─────────────────────│
│         4      │       <= 2          │
│         5      │     <= 2,5          │
│     6 - 7      │       <= 3          │
│       7,5      │     <= 3,5          │
│         9      │       <= 4          │
│        10      │       <= 5          │
└──────────────────────────────────────┘

Regates:
- Pendent:  >= 70°
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm
- Separació dels marcs:  >= 20 cm

   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilꞏli entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret é s exterior. Si es
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les peces s’han de colꞏlocar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el
morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En
cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la colꞏlocació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta colꞏlocació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l’execució de les obres es realitzarà d’ acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i
modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l’execució de l’obra, conforme al indicat en l’article 7.3 de
la part I del CTE i demés normativa vigent d’aplicació.
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l’ alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l’execució de les parets de cà rrega de blocs dels següents punts:
     - Colꞏlocació  de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
     - Humitat dels maons.
     - Colꞏlocació de les peces.
     - Obertures.
     - Travat entre diferents parets en junts alternats.
     - Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans d’aixecar el mur.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de faç ana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
K8 -  REVESTIMENTS
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K89 -  PINTATS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades
en obra.
S’han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàlꞏliques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
 S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
- Fregat d’òxid, neteja i repintat de reixa o barana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació , de
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pelꞏlícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
 - Humitat relativa de l'aire > 60%
 - En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització  de la DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluï da, segons les
instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a  un 15% per
a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques.  Els nusos sans que
tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀLꞏLIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot
seguit  s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en compte les següents consideracions:
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- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’ acord amb les normes
UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en
pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en
el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s’ha d’ amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que s’hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d’una cara, definida pel perímetre de l’element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Acero DB-SE-A
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d’aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l’assecatge d’una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
 En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pelꞏlí cula del recobriment sobre un element metàlꞏlic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
K9 -  PAVIMENTS

K93 -  SOLERES I RECRESCUDES

K936 -  SOLERES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K9361560,K93615B0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Colꞏlocació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d’un
material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
 - 7 dies en temps humit
 El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

   
____________________________________________________________________________

   

   
K9 -  PAVIMENTS

K9B -  PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL

K9B3 -  PAVIMENTS DE PEDRA CALCÀRIA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.
Formació de paviment sobre suports.
S'han considerat els materials i les formes de colꞏlocació següents:
- Paviment de llambordins o lloses colꞏlocats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment   
- Paviments formats per peces colꞏlocades sobre suports.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments de lloses colꞏlocats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Colꞏlocació de la base de morter
- Humectació i colꞏlocació de les peces
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
- Neteja de l'excés de beurada
- Protecció del morter de la base i cura
En paviments colꞏlocats sobre suports:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Replanteig dels suports
- Colꞏlocació dels suports
- Colꞏlocació de les peces del paviment
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les
rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT.   
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment
ni en els encontres d’aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de
15 mm de diàmetre
PAVIMENT COLꞏLOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es colꞏloqui amb morter s’hauràn de respectar els junts prò pis del suport.
En el paviment de lloses  no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials.
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm
Toleràncies d'execució:
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- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:
     - Paviments interiors: <= 1 mm
     - Paviments exteriors: <= 2 mm
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m
PAVIMENT COLꞏLOCAT SOBRE SUPORTS
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, segons la classificació  del paviment en
funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 12825.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en les direccions que indiqui la DT .
El paviment ha de tenir la superfície plana i els junts han de ser sense emmorterar.
Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula.
Ha de tenir el pendent especificat en el projecte.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 6 mm/2 m
 - Gruix dels junts:  <= 3 mm
 - Pendent:  ± 0,5%
   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAVIMENT COLꞏLOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva colꞏlocació o el que indiqui la DT.
COLꞏLOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Les lloses s'han de colꞏlocar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.
Un cop colꞏlocades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
PAVIMENT COLꞏLOCAT SOBRE SUPORTS
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 25°C quan es faci la colꞏlocació sobre làmines asfàltiques.
El replanteig requereix l'aprovació de la DF.
Els suports no han de fer malbé els elements sobre els quals recolzen.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen   
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells
qu e normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COLꞏLOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
PAVIMENT COLꞏLOCAT SOBRE SUPORTS
* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COLꞏLOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
- Replanteig inicial.
- Colꞏlocació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Colꞏlocació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts.
- Control del temps d’adormiment.
- Colꞏlocació de la beurada, pel reblert dels junts.
- Neteja de l’excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
PAVIMENT COLꞏLOCAT SOBRE SUPORTS
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
- Replanteig dels suports
- Colꞏlocació dels suports.
- Colꞏlocació de les peces del paviment.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció  visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’ hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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K9 -  PAVIMENTS

K9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

K9Z2 -  REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Rebaixat
 - Polit
 - Abrillantat
 REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície adequada per a ser  polida
posteriorment.
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.
Toleràncies d'execució:
- Planor del paviment un cop rebaixat:  ± 4 mm/2 m,  Celles nulꞏles
- Marques del rebaix:  <= 1% de rajoles sobre la totalitat
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície adequada per a rebre  un paviment
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prim o ser abrillantada posteriorment.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències de tonalitat  o d'altres
defectes.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra   
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències de tonalitat  o d'altres
defectes i ha de ser antilliscant.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
Conjunt d'operacions necessà ries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixar-lo preparat per a ser envernissat
posteriorment.
En paviments nous no hi ha d’haver ressalts. La superficie ha de quedar plana i afinada.
En paviments antics no hi ha d’haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb una màquina radial de discs flexibles
i s'han d'acabar manualment.
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la colꞏlocació del paviment.
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona, d'afinament, amb gra de 120 per tal
d'eliminar les marques del rebaix.
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver colꞏlocat el paviment.
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de rebaix.
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar
les marques anteriors i deixar la superfície completament preparada.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit.
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2.
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la segona s'ha d'aplicar un líquid
metalꞏlitzador d'abrillantament.
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la superfície que es tracta
estigui completament seca.
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
El rebaix i polit s’ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions ambientals d’humitat relativa i temperatura.

Per a unes condicions higrotèrmiques normals d’humitat relativa entre el 40% i el 70%, i temperatura de 15 a 20º, els temps d’
espera recomanats en funció del tipus d’adhesiu són els següents:
- Adhesius d’acetat en dispersió aquosa:  20 dies
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic:  7 dies
- Adhesius de dos components:  4 dies
El procés complet s’ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament menor. La quantitat de passades
depè n dels desnivells de la superfície i de la duresa del vernís i de la fusta instalꞏlada.
S’ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.
La primera passada s’ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la fusta. La segona passada en la diagonal
oposada i la tercera i la quarta en paralꞏlel a la fibra de la fusta.
Després de diverses passades s’ha d’escombrar la superfície i eliminar la pols amb aspirador.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús  de material diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
KF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUÏDS

KF5 -  TUBS DE COURE

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, colꞏlocades i els seus elements auxiliars de connexió.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Instalꞏlació dels tubs
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectat a pressió
 - Soldat per capilꞏlaritat
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents:
- Colꞏlocació superficial
- Soterrat
 - Encastat
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants,
etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Tubs:
- Replanteig del traçat
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si.
TUBS:
En les instalꞏlacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer
únicament per mitjà  dels accessoris de compressió.
En les instalꞏlacions de tub soldat per capilꞏlaritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer ú
nicament per mitjà d'accessoris soldats per capilꞏlaritat.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir aproximadament  constant al llarg de tot el
recorregut.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim de l 0,5% per a
possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de
procurar que passi per sota.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COLꞏLOCATS SUPERFICIALMENT:
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Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paralꞏlelament  respecte a l'estructura de
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar
convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elà stica. El suport no s'ha de
soldar al tub.
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.
Separació màxima entre suports (en metres):

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   │          Diàmetre del tub (mm)         │
│                   │────────────────────────────────────────│
│                   │ 6 - 8  │ 12 - 22 │ 28 - 54  │ 64 - 108 │
│───────────────────│────────│─────────│──────────│──────────│
│Trams verticals    │ <= 1,8 │  <= 2,4 │  <= 3    │  <= 3,7  │
│Trams horitzontals │ <= 1,2 │  <= 1,8 │  <= 2,4  │  <= 3    │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

Toleràncies d'instalꞏlació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que permeti la lliure
dilatació.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toleràncies d'instalꞏlació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS SOTERRATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina rentada o inert.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer  un cop tallat el subministrament.
TUBS:
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instalꞏlació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst.
- Verificació de l’ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l’execució  es fa amb els pendents previstos al projecte segons l’ús de la instalꞏlació.
- S’han de realitzar les proves d’estanquitat, neteja i resistè ncia mecànica establertes al RITE. Les proves d’estanquitat s’han
de realitzar d’ acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE (1ª fase - Nucli Antic) - VILADAMAT

 Pàgina:    120



- Verificació de l’ús dels elements d’unió adequats, la correcta execució de soldadures, i l’ús dels elements d’interconnexió
adequats amb els equips de la instalꞏlació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Manteniment de la instalꞏlació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de verificar per mostreig diferents punts de la instalꞏlació, en cas de deficiències, s’ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s’ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instalꞏlació. Als trams d'instalꞏlació ocults o
encastats, s’ha de  realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s’ha de procedir  a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE (1ª fase - Nucli Antic) - VILADAMAT

 Pàgina:    121



O -  PARTIDES D'OBRES HIDRÀULIQUES

O1 -  EQUIPS DE MESURA

O1C -  CABALÍMETRES

1.-   DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:   

 Suministres i instalꞏlació de cabalimetre

 S'han considerat els tipus següents:

 Electromagnètics

 Ultrasónics

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

 Preparació de la zona de treball

 Tall i preparació d’elements metàlꞏlics

 Neteja dels estrems de tubs, brides o zona a acoblar

 Instalꞏlació del cabalimetre

 Prova del cabalímetre

CONDICIONS GENERALS:

 El material s’ha de emmagatzemar abans de la instalꞏlació a resguard de la intempèrie

 El material s’ha de recepcionar adequadament, comprovant que les especificacions de l’element

són les demanades.   

 Cal fer una comprovació de les unions amb les proves adients prescrites per la DF.

 Un cop acabats els treballs, la instalꞏlació ha de quedar preparada per a funcionar i neta de

substàncies lubricants i altres restes de muntatge.

2.-   CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

 S’ha de seguir l’ordre de treballs previst a la DT
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 El contractista ha de conèixer les especificacions de muntatge de l’aparell.

 En cas que l’element sigui molt pesat caldrà utilitzar els elements auxiliars necessaris per a la

seva elevació.

 La maquinària per a cargolar o embridar serà l’adequada a la mida de l’aparell a instalꞏlar.

 S'han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de instalꞏlació de l’aparell.

 S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i

d’emmagatzematge i transport d'aquest tipus d'elements.

3.-   UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

 Unitat de element subministrat, instalꞏlat i provat aprovat per la DF

4.-   NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa a de ser la específica de l’ús a que es destina la instalꞏlació.

   
____________________________________________________________________________
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S -  SERVEIS AFECTATS

S2 -  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES PER A IMPLANTACIO O AFECTACIO DE
SERVEIS

ARTICLE ÚNIC

Per a la realització dels treballs d'implantació o afectació de serveis cal que l'empresa que realitzi els treballs estigui
homologada per la companyia titular dels serveis afectats.

Les partides d'obra en que es descomposin els treballs i els materials que s'utilitzin per a la seva realització han de complir la
normativa i les especificacions tècniques de la companyia titular dels serveis afectats, a mes de la normativa vigent en el
moment de la realització de les obres.

   
____________________________________________________________________________
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PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D´AIGUA POTABLE (1ª fase - Nucli Antic) - VILADAMAT

AMIDAMENTS Data: 01/05/22 Pàg.: 1

Obra 00  PRESSUPOST
Capítol 01  OBRA CIVIL

1 4169PP01 u Cala de localització i connexió de la nova xarxa a la xarxa existent. Inclou tallat i trencament de paviment,
excavació, reomplert i reposició de paviment existent i transport de rumes a aboador.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 F222PP01 m Excavació de rasa de fins a 0,30x0,80, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora. Inclou tall i treancament de paviment asfáltic, base de formigó i reposició de
paviment asfàltic. Transport de terres sobrants a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Noui 1,000 121,500 121,500 C#*D#*E#*F#
2 PLaça Esglèsia - C/ del <Mar 1,000 216,650 216,650 C#*D#*E#*F#
3 1,000 35,400 35,400 C#*D#*E#*F#
4 Carrer de la Creu 1,000 89,300 89,300 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,100 10,100 C#*D#*E#*F#
7 Plaça de Catalunya 1,000 53,600 53,600 C#*D#*E#*F#
8 1,000 21,600 21,600 C#*D#*E#*F#
9 Carrer Esglèsia 1,000 17,200 17,200 C#*D#*E#*F#

10 Travesssera de la Esglèsia 1,000 21,100 21,100 C#*D#*E#*F#
11 Carrer Major 1,000 102,650 102,650 C#*D#*E#*F#
12 1,000 27,850 27,850 C#*D#*E#*F#
13 Carrer Bassa 1,000 103,700 103,700 C#*D#*E#*F#
14 Carrer Cinc Claus 1,000 94,200 94,200 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
16 Plaça Moderna 1,000 22,400 22,400 C#*D#*E#*F#
17 Excavació arquetes compotta

TOTAL AMIDAMENT 952,750

3 F222PP20 m Excavació per la construcció d'arqueta per el sistema de reductores del carrer del Raval de les Cases Noves,
inclou tall i trencament del paviment. Transport de terres sobrants a abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 F222PP02 u Obra civil per l'obertura de rasa i cales per connexió de les noves escomeses a les escomeses existents de
cada abonat.(No inclou intervenció en façana)

AMIDAMENT DIRECTE 107,000

5 F222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes comporta 23,000 1,200 1,200 1,200 39,744 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,744

6 FDK2PP10 u Arqueta per instal.lació del sistema de reductores en el Carrer Raval de les Cases Noves, de 2,00x1.50x1,50
amb obra de fábrica de gero, remolinat interior, solera xde formigó i tapes d'accés.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FDK2PP11 u Arqueta per instal.lació del sistema de reductores de pressió DN050-2´´ en els carrrs Albons i de la Creu e amb
obra de fábrica de gero, remolinat interior, solera xde formigó i tapes d'accés. Arqueta situada en línea amb la

EUR
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AMIDAMENTS Data: 01/05/22 Pàg.: 2

instal.laci´ço de canonada prevista.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 FDK20010 u Arqueta tipus per a vàlvula de comporta, 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 D 125
2 Carrer del Mar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Cin Claus 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Albons 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Plaça Catalunya 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Carrer de la Creu 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Carrer Nou 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Plaça de la Esglèsia 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 D 75

10 Carrer de la Creu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Carrer Major 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 Carrer Bassa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 Carrer de la Esglèsia 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 D 63
15 Carrer Jardí del Rei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Carrer Cinc Claus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 00  PRESSUPOST
Capítol 02  CANONADA

1 FFB1F625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, 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 Carrer Noui 1,000 121,150 121,150 C#*D#*E#*F#
2 PLaça Esglèsia - C/ del <Mar 1,000 216,650 216,650 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Creu 1,000 89,300 89,300 C#*D#*E#*F#
4 PLaça de Catalunya 1,000 53,600 53,600 C#*D#*E#*F#
5 Carrer Cinc Claus 1,000 94,200 94,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 574,900

2 FFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, 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 Carrer de la Creu 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
2 PLaça de Catalunya 1,000 21,600 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,400

3 FFB1A625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

EUR
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AMIDAMENTS Data: 01/05/22 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Esglèsia 1,000 17,200 17,200 C#*D#*E#*F#
2 Travesssera de la Esglèsia 1,000 21,100 21,100 C#*D#*E#*F#
3 PLaça de la Esglèsia 1,000 35,400 35,400 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Majior 1,000 102,650 102,650 C#*D#*E#*F#
5 Travessera Carrer Major 1,000 27,850 27,850 C#*D#*E#*F#
6 Plaça Moderna 1,000 22,400 22,400 C#*D#*E#*F#
7 Carrer Bassa 1,000 103,700 103,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,300

4 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, 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 Carrer Cinc Claus 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,100

Obra 00  PRESSUPOST
Capítol 03  PECES ESPECIALS

1 FN12A6E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D 125
2 Carrer del Mar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Cin Claus 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Albons 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Plaça Catalunya 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Carrer de la Creu 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Carrer Nou 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Plaça de la Esglèsia 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 FN12A6B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D 75
2 Carrer de la Creu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Major 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Bassa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Carrer de la Esglèsia 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 01/05/22 Pàg.: 4

3 FN12A6A4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D 63
2 Carrer Jardí del Rei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Cinc Claus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GFBAPP01 u Unió universal junta STOP DN/100/110 de transició entre canonada de fibrociment existent i nova canonada de
polietilé instal.lada col·locada al fons de la rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GFBAPP02 u Unió universal junta STOP DN/80/90 de transició entre canonada de fibrociment existent i nova canonada de
polietilé instal.lada col·locada al fons de la rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GFBAPP03 u Unió universal junta STOP DN/90/65 de transició entre canonada de fibrociment existent i nova canonada de
polietilé instal.lada col·locada al fons de la rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 GFBAPP04 u Derivació en ´´T´´de polietilè de densitat mitjana de 125 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE 53333 amb
ramal a 90° de 125 mm de DN, per a soldar

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

8 GFBAPP05 u Derivació en ´´T´´de polietilè de densitat mitjana de 75mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE 53333 amb ramal
a 90° de 75 mm de DN, per a soldar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 GFBCPP01 u Con de reducció, electrosoldat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN a 90 mm de DN de 16 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, soldat i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 GFBCPP02 u Con de reducció, electrosoldat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN a 75 mm de DN de 16 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, soldat i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 GFBCPP03 u Brida unió electrosoldada de DN 125 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, instal.lada sobre canonada de
poletilé.

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

12 GFBCPP04 u Brida unió electrosoldada de DN 90/100 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, instal.lada sobre canonada de
poletilé.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

13 GFBCPP05 u Brida unió electrosoldada de DN 75 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, instal.lada sobre canonada de
poletilé.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000

14 GFBCPP11 u Colze de 45º unió electrosoldada de DN 125 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, instal.lada sobre
canonada de poletilé.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 GFBCPP12 u Colze de 45º unió electrosoldada de DN 90 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, instal.lada sobre
canonada de poletilé.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 GFBCPP13 u Colze de 45º unió electrosoldada de DN 75 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, instal.lada sobre
canonada de poletilé.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

17 GFBCPP14 u Colze de 90º unió electrosoldada de DN 125 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, instal.lada sobre
canonada de poletilé.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 GFBC1543 u Con de reducció, electrosoldat, de polietilè de densitat alta de 110 mm de DN a 90 mm de DN de 16 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, soldat i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 GM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge.i senyalització
vertical. Tot inclòs completament acabat..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça de Catalunya 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Plaça de la Esglèsia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 GFBAPP10 u Connexió a canonada de polietilé existent DN 110 inclou peces d'unió electrosoldables i derivació en ´´T´´ de
PE per soldar, instal.lada sobre caconada de polietilé PN16.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 GFBAPP12 u Connexió a canonada de fibrociment existent DN 65 inclou peces d'unió electrosoldables i derivació en ´´T´´ de
PE per soldar, instal.lada sobre canonada de polietilé PN16.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 GFBAPP25 u Unió electrosoldada DN125, instal.lada sobre canonada de pòlietilè PN16.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

23 GFBAPP26 u Tap cec electrosoldat DN125, instal.lada sobre canonada de pòlietilè PN16.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 GFBAPP27 u Tap cec electrosoldat DN63, instal.lada sobre canonada de pòlietilè PN16.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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25 GFBAPP28 u Tap cec electrosoldat DN75, instal.lada sobre canonada de pòlietilè PN16.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 GFBAPP29 u Collaret de presa equipat DN125 sortida DN63 instal.lat sobre canonada de pòlietilè PN16.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

27 GFBAPP30 u Collaret de presa equipat DN90 sortida DN63 instal.lat sobre canonada de pòlietilè PN16.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  PRESSUPOST
Capítol 04  REDUCTORES DE PRESSIÓ

1 GFBAPP31 u Desmuntatge del sistema de reductores existents en el camí de Palauborrell, inclou ma d'obra de desmuntage i
instal.lació dxe carret amb tub de polietilé DN160 i peces d'unió.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GFBAPP32 u Instal.lació de nou sistema de reductores en el carrer Raval de les Cases Noves. Inclou subministrament i
muntatge de vàlvula reductora BB DN80 i instal.lació de vàlvula reductorta DN65 recuperada del sistema actual.
Inclou 4 vàvules comporta, 2 filtres BB i 2´´, carrets de desmunage. Tot instal.lat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GFBAPP33 u Instal.lació de reductora de pressió DN 50-2´´ en el carrer Albons i en el carrer de la Creu. Inclou collarets de
presa. 2 vàlvules de bola, colzes, tub fltre i vàlvula reductora.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 00  PRESSUPOST
Capítol 05  ESCOMESES

1 4J11D1AA m Reposició d'escomesa existent a peu de carrer fins a 32 mm formada per collaret de presa, vàlvuula de servei
tub i enllaços de connexió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça de la Esglèsia 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer Nou 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de l a Creu 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Plaça de Catalunya 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 Carrer d'Albons 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Carrer de Mar 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
7 Carrer de la Esglèsia 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
8 Plaça Moderna 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 Carrer Major 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

10 Travessera Bassa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 Carrer Bassa 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,000
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2 4J11PP01 m Reposició d'escomesa existent a peu de carrer fins a 63 mm formada per collaret de presa, vàlvula de servei tub
i enllaços de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 00  PRESSUPOST
Capítol 06  MANTENIMENT DEL SERVEI

1 GFBAPP40 u Manteniment del servei de subministrament d'aigua potable durant el termini d'execucó de les obres. Inclou
connexió a la xarxa en càrrega, un màxim de 1000 ml de canonada de PE de fins 1´´ i connexions a comptadors
existents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  PRESSUPOST
Capítol 07  SENYALITZACIÓ

1 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29) i carrils
(s-50/s-63), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 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 2,000

4 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 2,000

5 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 14,000

6 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 14,000

Obra 00  PRESSUPOST
Capítol 08  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R35033 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 26,560

2 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 26,560

Obra 00  PRESSUPOST
Capítol 09  SEGURETAT I SALUT

1 XPA100SS u Partida d'abionament íntegre per el compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut Laboral.

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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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/05/22 Pàg.: 1

P-1 4169PP01 u Cala de localització i connexió de la nova xarxa a la xarxa existent. Inclou tallat i trencament
de paviment, excavació, reomplert i reposició de paviment existent i transport de rumes a
aboador.

161,29 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-2 4J11D1AA m Reposició d'escomesa existent a peu de carrer fins a 32 mm formada per collaret de presa,
vàlvuula de servei tub i enllaços de connexió.

128,63 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 4J11PP01 m Reposició d'escomesa existent a peu de carrer fins a 63 mm formada per collaret de presa,
vàlvula de servei tub i enllaços de connexió.

209,83 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 F222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,27 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-5 F222PP01 m Excavació de rasa de fins a 0,30x0,80, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. Inclou tall i treancament de paviment
asfáltic, base de formigó i reposició de paviment asfàltic. Transport de terres sobrants a
abocador.

77,55 €

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 F222PP02 u Obra civil per l'obertura de rasa i cales per connexió de les noves escomeses a les
escomeses existents de cada abonat.(No inclou intervenció en façana)

313,69 €

(TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 F222PP20 m Excavació per la construcció d'arqueta per el sistema de reductores del carrer del Raval de
les Cases Noves, inclou tall i trencament del paviment. Transport de terres sobrants a
abocador.

776,25 €

(SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-8 F2R35033 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

2,68 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-9 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

22,56 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 FDK20010 u Arqueta tipus per a vàlvula de comporta, 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.

127,63 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-11 FDK2PP10 u Arqueta per instal.lació del sistema de reductores en el Carrer Raval de les Cases Noves, de
2,00x1.50x1,50 amb obra de fábrica de gero, remolinat interior, solera xde formigó i tapes
d'accés.

2.286,72 €

(DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 FDK2PP11 u Arqueta per instal.lació del sistema de reductores de pressió DN050-2´´ en els carrrs Albons i
de la Creu e amb obra de fábrica de gero, remolinat interior, solera xde formigó i tapes
d'accés. Arqueta situada en línea amb la instal.laci´ço de canonada prevista.

452,89 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-13 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

7,80 €

(SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-14 FFB1A625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

13,53 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 FFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

15,85 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 FFB1F625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

23,75 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 FN12A6A4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

191,03 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-18 FN12A6B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

203,32 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 FN12A6E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

232,23 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-20 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

54,23 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-21 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

42,71 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-22 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

50,62 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(s-1/s-29) i carrils (s-50/s-63), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

50,37 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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P-24 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

122,58 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-25 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

23,80 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-26 GFBAPP01 u Unió universal junta STOP DN/100/110 de transició entre canonada de fibrociment existent i
nova canonada de polietilé instal.lada col·locada al fons de la rasa.

290,43 €

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-27 GFBAPP02 u Unió universal junta STOP DN/80/90 de transició entre canonada de fibrociment existent i
nova canonada de polietilé instal.lada col·locada al fons de la rasa.

155,77 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-28 GFBAPP03 u Unió universal junta STOP DN/90/65 de transició entre canonada de fibrociment existent i
nova canonada de polietilé instal.lada col·locada al fons de la rasa.

191,90 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-29 GFBAPP04 u Derivació en ´´T´´de polietilè de densitat mitjana de 125 mm de DN, sèrie SDR 11, segons
UNE 53333 amb ramal a 90° de 125 mm de DN, per a soldar

84,66 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-30 GFBAPP05 u Derivació en ´´T´´de polietilè de densitat mitjana de 75mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE
53333 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar

42,33 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 GFBAPP10 u Connexió a canonada de polietilé existent DN 110 inclou peces d'unió electrosoldables i
derivació en ´´T´´ de PE per soldar, instal.lada sobre caconada de polietilé PN16.

135,77 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-32 GFBAPP12 u Connexió a canonada de fibrociment existent DN 65 inclou peces d'unió electrosoldables i
derivació en ´´T´´ de PE per soldar, instal.lada sobre canonada de polietilé PN16.

290,39 €

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-33 GFBAPP25 u Unió electrosoldada DN125, instal.lada sobre canonada de pòlietilè PN16. 27,48 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 GFBAPP26 u Tap cec electrosoldat DN125, instal.lada sobre canonada de pòlietilè PN16. 64,70 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-35 GFBAPP27 u Tap cec electrosoldat DN63, instal.lada sobre canonada de pòlietilè PN16. 18,83 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-36 GFBAPP28 u Tap cec electrosoldat DN75, instal.lada sobre canonada de pòlietilè PN16. 30,64 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-37 GFBAPP29 u Collaret de presa equipat DN125 sortida DN63 instal.lat sobre canonada de pòlietilè PN16. 70,45 €

(SETANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-38 GFBAPP30 u Collaret de presa equipat DN90 sortida DN63 instal.lat sobre canonada de pòlietilè PN16. 68,15 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-39 GFBAPP31 u Desmuntatge del sistema de reductores existents en el camí de Palauborrell, inclou ma
d'obra de desmuntage i instal.lació dxe carret amb tub de polietilé DN160 i peces d'unió.

583,58 €

(CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-40 GFBAPP32 u Instal.lació de nou sistema de reductores en el carrer Raval de les Cases Noves. Inclou
subministrament i muntatge de vàlvula reductora BB DN80 i instal.lació de vàlvula reductorta
DN65 recuperada del sistema actual. Inclou 4 vàvules comporta, 2 filtres BB i 2´´, carrets de
desmunage. Tot instal.lat i provat.

3.922,68 €

(TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-41 GFBAPP33 u Instal.lació de reductora de pressió DN 50-2´´ en el carrer Albons i en el carrer de la Creu.
Inclou collarets de presa. 2 vàlvules de bola, colzes, tub fltre i vàlvula reductora.

935,49 €

(NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-42 GFBAPP40 u Manteniment del servei de subministrament d'aigua potable durant el termini d'execucó de
les obres. Inclou connexió a la xarxa en càrrega, un màxim de 1000 ml de canonada de PE
de fins 1´´ i connexions a comptadors existents.

6.342,00 €

(SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS)

P-43 GFBC1543 u Con de reducció, electrosoldat, de polietilè de densitat alta de 110 mm de DN a 90 mm de
DN de 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, soldat i col·locat al fons de la
rasa

70,19 €

(SETANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-44 GFBCPP01 u Con de reducció, electrosoldat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN a 90 mm de
DN de 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, soldat i col·locat al fons de la
rasa

98,33 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-45 GFBCPP02 u Con de reducció, electrosoldat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN a 75 mm de
DN de 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, soldat i col·locat al fons de la
rasa

55,02 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-46 GFBCPP03 u Brida unió electrosoldada de DN 125 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, instal.lada
sobre canonada de poletilé.

133,00 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS)

P-47 GFBCPP04 u Brida unió electrosoldada de DN 90/100 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, instal.lada
sobre canonada de poletilé.

53,91 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-48 GFBCPP05 u Brida unió electrosoldada de DN 75 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, instal.lada
sobre canonada de poletilé.

65,06 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-49 GFBCPP11 u Colze de 45º unió electrosoldada de DN 125 mm de DN de 16 bar de pressió nominal,
instal.lada sobre canonada de poletilé.

76,70 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-50 GFBCPP12 u Colze de 45º unió electrosoldada de DN 90 mm de DN de 16 bar de pressió nominal,
instal.lada sobre canonada de poletilé.

39,75 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-51 GFBCPP13 u Colze de 45º unió electrosoldada de DN 75 mm de DN de 16 bar de pressió nominal,
instal.lada sobre canonada de poletilé.

41,86 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-52 GFBCPP14 u Colze de 90º unió electrosoldada de DN 125 mm de DN de 16 bar de pressió nominal,
instal.lada sobre canonada de poletilé.

75,49 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-53 GM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge.i senyalització vertical. Tot inclòs completament acabat..

633,13 €

(SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

Viladamat, maig 2022

Arquitecte

Joaquim Bover Busquet
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P-1 4169PP01 u Cala de localització i connexió de la nova xarxa a la xarxa existent. Inclou tallat i trencament
de paviment, excavació, reomplert i reposició de paviment existent i transport de rumes a
aboador.

161,29 €

Altres conceptes 161,29000 €

P-2 4J11D1AA m Reposició d'escomesa existent a peu de carrer fins a 32 mm formada per collaret de presa,
vàlvuula de servei tub i enllaços de connexió.

128,63 €

BN11AS80 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió
nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa

45,66000 €

BFB16650 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

9,90000 €

K225BS70 m3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de
fins a 25 cm

3,11011 €

K614TK1E m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

15,22880 €

K9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió

4,51877 €

Altres conceptes 50,21232 €

P-3 4J11PP01 m Reposició d'escomesa existent a peu de carrer fins a 63 mm formada per collaret de presa,
vàlvula de servei tub i enllaços de connexió.

209,83 €

BFB19650 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

38,40000 €

BN1156B0 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de pressió
nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

103,15000 €

K225BS70 m3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de
fins a 25 cm

3,11011 €

K614TK1E m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

15,22880 €

K9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió

4,51877 €

Altres conceptes 45,42232 €

P-4 F222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,27 €

Altres conceptes 7,27000 €

P-5 F222PP01 m Excavació de rasa de fins a 0,30x0,80, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. Inclou tall i treancament de paviment
asfáltic, base de formigó i reposició de paviment asfàltic. Transport de terres sobrants a
abocador.

77,55 €

B9H10005 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de base AC 32 base B50/70 S/G amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració

40,94000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reciclat en fred tipus
C60B6/B7 REC(ECL-2b)

0,84000 €

B065E76U m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

14,38290 €

B0372U10 m3 Tot-u artificial amb un CBR 20 11,20900 €

Altres conceptes 10,17810 €

P-6 F222PP02 u Obra civil per l'obertura de rasa i cales per connexió de les noves escomeses a les
escomeses existents de cada abonat.(No inclou intervenció en façana)

313,69 €
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B065E76U m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

14,38290 €

B0372U10 m3 Tot-u artificial amb un CBR 20 11,20900 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reciclat en fred tipus
C60B6/B7 REC(ECL-2b)

0,84000 €

B9H10005 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de base AC 32 base B50/70 S/G amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració

40,94000 €

Altres conceptes 246,31810 €

P-7 F222PP20 m Excavació per la construcció d'arqueta per el sistema de reductores del carrer del Raval de
les Cases Noves, inclou tall i trencament del paviment. Transport de terres sobrants a
abocador.

776,25 €

B9H10005 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de base AC 32 base B50/70 S/G amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració

122,82000 €

B065E76U m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

41,09400 €

B0372U10 m3 Tot-u artificial amb un CBR 20 21,39900 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reciclat en fred tipus
C60B6/B7 REC(ECL-2b)

1,68000 €

Altres conceptes 589,25700 €

P-8 F2R35033 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

2,68 €

Altres conceptes 2,68000 €

P-9 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

22,56 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

22,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 FDK20010 u Arqueta tipus per a vàlvula de comporta, 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.

127,63 €

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 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,73740 €

B0F1D2A1 u maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 19,76000 €

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 €

Altres conceptes 72,94760 €

P-11 FDK2PP10 u Arqueta per instal.lació del sistema de reductores en el Carrer Raval de les Cases Noves, de
2,00x1.50x1,50 amb obra de fábrica de gero, remolinat interior, solera xde formigó i tapes
d'accés.

2.286,72 €

B0111000 m3 Aigua 1,05000 €

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

260,55000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 43,43500 €



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D´AIGUA POTABLE (1ª fase - Nucli Antic) - VILADAMAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 01/05/22 Pàg.: 3

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 48,56000 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

212,10000 €

Altres conceptes 1.721,02500 €

P-12 FDK2PP11 u Arqueta per instal.lació del sistema de reductores de pressió DN050-2´´ en els carrrs Albons i
de la Creu e amb obra de fábrica de gero, remolinat interior, solera xde formigó i tapes
d'accés. Arqueta situada en línea amb la instal.laci´ço de canonada prevista.

452,89 €

B0111000 m3 Aigua 0,52500 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

52,92000 €

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 24,28000 €

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

103,73750 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 8,68700 €

Altres conceptes 262,74050 €

P-13 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

7,80 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,09450 €

BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,61120 €

BFWB1962 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1,65120 €

BFYB1962 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

0,30000 €

Altres conceptes 3,14310 €

P-14 FFB1A625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

13,53 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,09450 €

BFYB1A62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm
de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

0,42000 €

BFB1A600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,64140 €

BFWB1A62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

6,24000 €

Altres conceptes 3,13410 €

P-15 FFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

15,85 €

BFWB1C62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

7,08150 €

BFB1C600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

5,27340 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,09450 €

BFYB1C62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

0,60000 €
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Altres conceptes 2,80060 €

P-16 FFB1F625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

23,75 €

BFYB1F62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm
de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

1,15000 €

BFWB1F62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

12,03440 €

BFB1F600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

9,65940 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,09450 €

Altres conceptes 0,81170 €

P-17 FN12A6A4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

191,03 €

BN12A6A0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

79,08000 €

Altres conceptes 111,95000 €

P-18 FN12A6B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

203,32 €

BN12A6B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

106,30000 €

Altres conceptes 97,02000 €

P-19 FN12A6E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

232,23 €

BN12A6E0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

160,38000 €

Altres conceptes 71,85000 €

P-20 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

54,23 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 44,52000 €

Altres conceptes 9,71000 €

P-21 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

42,71 €
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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 9,09000 €

P-22 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

50,62 €

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 9,11000 €

P-23 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(s-1/s-29) i carrils (s-50/s-63), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

50,37 €

BBM1U132 u placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

41,26000 €

Altres conceptes 9,11000 €

P-24 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

122,58 €

B060U310 m3 formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 49,18800 €

Altres conceptes 73,39200 €

P-25 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

23,80 €

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 2,13000 €

P-26 GFBAPP01 u Unió universal junta STOP DN/100/110 de transició entre canonada de fibrociment existent i
nova canonada de polietilé instal.lada col·locada al fons de la rasa.

290,43 €

BFBA1534 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 110 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 90 mm de DN, per a soldar

20,90000 €

Altres conceptes 269,53000 €

P-27 GFBAPP02 u Unió universal junta STOP DN/80/90 de transició entre canonada de fibrociment existent i
nova canonada de polietilé instal.lada col·locada al fons de la rasa.

155,77 €

BFBA1433 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 90 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar

16,64000 €

Altres conceptes 139,13000 €

P-28 GFBAPP03 u Unió universal junta STOP DN/90/65 de transició entre canonada de fibrociment existent i
nova canonada de polietilé instal.lada col·locada al fons de la rasa.

191,90 €

BFBA1333 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 75 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar

17,21000 €

Altres conceptes 174,69000 €

P-29 GFBAPP04 u Derivació en ´´T´´de polietilè de densitat mitjana de 125 mm de DN, sèrie SDR 11, segons
UNE 53333 amb ramal a 90° de 125 mm de DN, per a soldar

84,66 €

BFBA6686 u Derivació injectada de polietilè de densitat mitjana de 125 mm de DN, sèrie SDR 11, segons
UNE 53333 amb ramal a 90° de 125 mm de DN, per a soldar

24,65000 €

Altres conceptes 60,01000 €

P-30 GFBAPP05 u Derivació en ´´T´´de polietilè de densitat mitjana de 75mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE
53333 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar

42,33 €
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BFBA1333 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 75 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar

17,21000 €

Altres conceptes 25,12000 €

P-31 GFBAPP10 u Connexió a canonada de polietilé existent DN 110 inclou peces d'unió electrosoldables i
derivació en ´´T´´ de PE per soldar, instal.lada sobre caconada de polietilé PN16.

135,77 €

BFBA6585 u Derivació injectada de polietilè de densitat mitjana de 110 mm de DN, sèrie SDR 11, segons
UNE 53333 amb ramal a 90° de 110 mm de DN, per a soldar

17,56000 €

Altres conceptes 118,21000 €

P-32 GFBAPP12 u Connexió a canonada de fibrociment existent DN 65 inclou peces d'unió electrosoldables i
derivació en ´´T´´ de PE per soldar, instal.lada sobre canonada de polietilé PN16.

290,39 €

BFBA6282 u Derivació injectada de polietilè de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons
UNE 53333 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar

4,53000 €

Altres conceptes 285,86000 €

P-33 GFBAPP25 u Unió electrosoldada DN125, instal.lada sobre canonada de pòlietilè PN16. 27,48 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

20,64000 €

Altres conceptes 6,84000 €

P-34 GFBAPP26 u Tap cec electrosoldat DN125, instal.lada sobre canonada de pòlietilè PN16. 64,70 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

51,60000 €

Altres conceptes 13,10000 €

P-35 GFBAPP27 u Tap cec electrosoldat DN63, instal.lada sobre canonada de pòlietilè PN16. 18,83 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

5,16000 €

Altres conceptes 13,67000 €

P-36 GFBAPP28 u Tap cec electrosoldat DN75, instal.lada sobre canonada de pòlietilè PN16. 30,64 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

18,06000 €

Altres conceptes 12,58000 €

P-37 GFBAPP29 u Collaret de presa equipat DN125 sortida DN63 instal.lat sobre canonada de pòlietilè PN16. 70,45 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

51,60000 €

Altres conceptes 18,85000 €

P-38 GFBAPP30 u Collaret de presa equipat DN90 sortida DN63 instal.lat sobre canonada de pòlietilè PN16. 68,15 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

51,60000 €

Altres conceptes 16,55000 €

P-39 GFBAPP31 u Desmuntatge del sistema de reductores existents en el camí de Palauborrell, inclou ma
d'obra de desmuntage i instal.lació dxe carret amb tub de polietilé DN160 i peces d'unió.

583,58 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

206,40000 €

BFB1J300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

56,32000 €

Altres conceptes 320,86000 €

P-40 GFBAPP32 u Instal.lació de nou sistema de reductores en el carrer Raval de les Cases Noves. Inclou
subministrament i muntatge de vàlvula reductora BB DN80 i instal.lació de vàlvula reductorta
DN65 recuperada del sistema actual. Inclou 4 vàvules comporta, 2 filtres BB i 2´´, carrets de

3.922,68 €
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desmunage. Tot instal.lat i provat.

BN120335 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar,
de D 125 mm, inclòs tub de polietilè per connexió

1.520,00000 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

516,00000 €

Altres conceptes 1.886,68000 €

P-41 GFBAPP33 u Instal.lació de reductora de pressió DN 50-2´´ en el carrer Albons i en el carrer de la Creu.
Inclou collarets de presa. 2 vàlvules de bola, colzes, tub fltre i vàlvula reductora.

935,49 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

154,80000 €

BN31A320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt

265,20000 €

Altres conceptes 515,49000 €

P-42 GFBAPP40 u Manteniment del servei de subministrament d'aigua potable durant el termini d'execucó de
les obres. Inclou connexió a la xarxa en càrrega, un màxim de 1000 ml de canonada de PE
de fins 1´´ i connexions a comptadors existents.

6.342,00 €

BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

894,00000 €

BFB25350 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

250,00000 €

Altres conceptes 5.198,00000 €

P-43 GFBC1543 u Con de reducció, electrosoldat, de polietilè de densitat alta de 110 mm de DN a 90 mm de
DN de 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, soldat i col·locat al fons de la
rasa

70,19 €

BFBC1543 u Con de reducció, manipulat, de polietilè de densitat alta de 110 mm a 90 mm de DN de 10
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

21,44000 €

Altres conceptes 48,75000 €

P-44 GFBCPP01 u Con de reducció, electrosoldat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN a 90 mm de
DN de 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, soldat i col·locat al fons de la
rasa

98,33 €

BFBC1642 u Con de reducció, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm a 90 mm de DN de 6 bar
de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

32,11000 €

Altres conceptes 66,22000 €

P-45 GFBCPP02 u Con de reducció, electrosoldat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN a 75 mm de
DN de 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, soldat i col·locat al fons de la
rasa

55,02 €

BFBC6628 u Con reducció, injectat, de polietilè de densitat mitjana de 125 mm a 63 mm de DN de sèrie
SDR 11, segons UNE 53333, per a soldar

13,78000 €

Altres conceptes 41,24000 €

P-46 GFBCPP03 u Brida unió electrosoldada de DN 125 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, instal.lada
sobre canonada de poletilé.

133,00 €

BF1D6650 u Brida cega de 125 mm de DN i de 16 bar de PN, d'acer ST-35 20,36000 €

Altres conceptes 112,64000 €

P-47 GFBCPP04 u Brida unió electrosoldada de DN 90/100 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, instal.lada
sobre canonada de poletilé.

53,91 €

BF1D2550 u Brida amb coll de 100 mm de DN i de 16 bar de PN, d'acer ST-35 0,00000 €
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Altres conceptes 53,91000 €

P-48 GFBCPP05 u Brida unió electrosoldada de DN 75 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, instal.lada
sobre canonada de poletilé.

65,06 €

BF1D2550 u Brida amb coll de 100 mm de DN i de 16 bar de PN, d'acer ST-35 0,00000 €

Altres conceptes 65,06000 €

P-49 GFBCPP11 u Colze de 45º unió electrosoldada de DN 125 mm de DN de 16 bar de pressió nominal,
instal.lada sobre canonada de poletilé.

76,70 €

BFBB7635 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

41,76000 €

Altres conceptes 34,94000 €

P-50 GFBCPP12 u Colze de 45º unió electrosoldada de DN 90 mm de DN de 16 bar de pressió nominal,
instal.lada sobre canonada de poletilé.

39,75 €

BFBB7435 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 90 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

26,65000 €

Altres conceptes 13,10000 €

P-51 GFBCPP13 u Colze de 45º unió electrosoldada de DN 75 mm de DN de 16 bar de pressió nominal,
instal.lada sobre canonada de poletilé.

41,86 €

BFBB7335 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 75 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

22,78000 €

Altres conceptes 19,08000 €

P-52 GFBCPP14 u Colze de 90º unió electrosoldada de DN 125 mm de DN de 16 bar de pressió nominal,
instal.lada sobre canonada de poletilé.

75,49 €

BFBB1635 u Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

44,69000 €

Altres conceptes 30,80000 €

P-53 GM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge.i senyalització vertical. Tot inclòs completament acabat..

633,13 €

BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

335,87000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,54000 €

Altres conceptes 295,72000 €

Viladamat,maig 2022

Arquitecte

Joaquim Bover Busquet
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MA D'OBRA

A0112000 h cap de colla 15,68000 €

A0121000 h Oficial 1a 16,54000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,77000 €

A012M000 h oficial 1a muntador 16,40000 €

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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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,59000 €

C110U025 h retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 47,05000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 42,05000 €

C131U028 h retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 37,89000 €

C1501700 h camió per a transport de 7 t 23,17000 €

C15019U0 h camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 33,26000 €

C1503U10 h camió grua de 5 t 27,00000 €

C1504R00 h camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 25,75000 €

C1700006 h vibrador intern de formigó 1,40000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,49000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 45,40000 €

CZ12U00A h compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 11,66000 €
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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 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 16,89000 €

B0372U10 m3 Tot-u artificial amb un CBR 20 10,19000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 86,87000 €

B0532310 kg calç aèria cl 90 0,06000 €

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 €

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 €

B065E76U m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

68,49000 €

B0F1D2A1 u maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 0,13000 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,21000 €

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,13000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70000 €

B9H10005 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de base AC 32 base B50/70 S/G amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració

40,94000 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 44,52000 €

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 €

BBM1U132 u placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

41,26000 €

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 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,09000 €

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 €

BF1D2550 u Brida amb coll de 100 mm de DN i de 16 bar de PN, d'acer ST-35 9,91000 €

BF1D6650 u Brida cega de 125 mm de DN i de 16 bar de PN, d'acer ST-35 20,36000 €

BFB16650 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

0,66000 €

BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,56000 €

BFB19650 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

2,56000 €

BFB1A600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,57000 €

BFB1C600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

5,17000 €

BFB1F600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

9,47000 €
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BFB1J300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

7,04000 €

BFB25350 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

0,25000 €

BFBA1333 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 75 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar

17,21000 €

BFBA1433 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar

16,64000 €

BFBA1534 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 110 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 90 mm de DN, per a soldar

20,90000 €

BFBA6282 u Derivació injectada de polietilè de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE
53333 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar

4,53000 €

BFBA6585 u Derivació injectada de polietilè de densitat mitjana de 110 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE
53333 amb ramal a 90° de 110 mm de DN, per a soldar

17,56000 €

BFBA6686 u Derivació injectada de polietilè de densitat mitjana de 125 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE
53333 amb ramal a 90° de 125 mm de DN, per a soldar

24,65000 €

BFBB1635 u Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

44,69000 €

BFBB7335 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 75 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

22,78000 €

BFBB7435 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

26,65000 €

BFBB7635 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

41,76000 €

BFBC1543 u Con de reducció, manipulat, de polietilè de densitat alta de 110 mm a 90 mm de DN de 10 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

21,44000 €

BFBC1642 u Con de reducció, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm a 90 mm de DN de 6 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

32,11000 €

BFBC6628 u Con reducció, injectat, de polietilè de densitat mitjana de 125 mm a 63 mm de DN de sèrie SDR
11, segons UNE 53333, per a soldar

13,78000 €

BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

5,96000 €

BFWB1962 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

27,52000 €

BFWB1A62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

39,00000 €

BFWB1C62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

47,21000 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

51,60000 €

BFWB1F62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

85,96000 €

BFYB1962 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

0,30000 €

BFYB1A62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

0,42000 €

BFYB1C62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

0,60000 €

BFYB1F62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

1,15000 €

BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

335,87000 €
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BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,54000 €

BN1156B0 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de pressió nominal,
cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

103,15000 €

BN11AS80 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal,
cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa

45,66000 €

BN120335 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D
125 mm, inclòs tub de polietilè per connexió

380,00000 €

BN12A6A0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

79,08000 €

BN12A6B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

106,30000 €

BN12A6E0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

160,38000 €

BN31A320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt

132,60000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

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

Rend.: 1,000 55,36000 €

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

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

B0310020 t sorra de pedrera per a morters 1,740      x 13,07000 = 22,74180

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000

Subtotal: 40,32580 40,32580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13850

COST DIRECTE 55,35730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,35730

D0701821 m3 morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 73,92000 €

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

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

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 16,89000 = 25,67280

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000

Subtotal: 58,89340 58,89340

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13850

COST DIRECTE 73,92490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,92490



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D´AIGUA POTABLE (1ª fase - Nucli Antic) - VILADAMAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/05/22 Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

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

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000

B0310020 t sorra de pedrera per a morters 1,530      x 13,07000 = 19,99710

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

B0532310 kg calç aèria cl 90 400,000      x 0,06000 = 24,00000

Subtotal: 61,58110 61,58110

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14543

COST DIRECTE 77,34928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,34928
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PARTIDES D'OBRA

P-1 4169PP01 u Cala de localització i connexió de la nova xarxa a la
xarxa existent. Inclou tallat i trencament de paviment,
excavació, reomplert i reposició de paviment existent i
transport de rumes a aboador.

Rend.: 1,075 161,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 13,10000 = 48,74419

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 16,54000 = 61,54419

Subtotal: 110,28838 110,28838

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,600 /R x 42,05000 = 23,46977

Subtotal: 23,46977 23,46977

Partides d'obra

K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat,
de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

1,000      x 7,58548 = 7,58548

K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,000      x 6,64825 = 6,64825

K93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

1,000      x 13,29971 = 13,29971

Subtotal: 27,53344 27,53344

COST DIRECTE 161,29159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,29159

P-2 4J11D1AA m Reposició d'escomesa existent a peu de carrer fins a
32 mm formada per collaret de presa, vàlvuula de
servei tub i enllaços de connexió.

Rend.: 1,234 128,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 2,000 /R x 16,40000 = 26,58023

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 14,58000 = 23,63047

Subtotal: 50,21070 50,21070

Materials

BFB16650 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

15,000      x 0,66000 = 9,90000

BN11AS80 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa

1,000      x 45,66000 = 45,66000

Subtotal: 55,56000 55,56000

Partides d'obra

K9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 10 cm, abocat des de camió

0,450      x 10,04171 = 4,51877
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K614TK1E m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó
foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:4

0,900      x 16,92089 = 15,22880

K225BS70 m3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de
pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm

0,080      x 38,87634 = 3,11011

Subtotal: 22,85768 22,85768

COST DIRECTE 128,62838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,62838

P-3 4J11PP01 m Reposició d'escomesa existent a peu de carrer fins a
63 mm formada per collaret de presa, vàlvula de
servei tub i enllaços de connexió.

Rend.: 1,364 209,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 2,000 /R x 16,40000 = 24,04692

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 14,58000 = 21,37830

Subtotal: 45,42522 45,42522

Materials

BFB19650 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

15,000      x 2,56000 = 38,40000

BN1156B0 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3´´, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

1,000      x 103,15000 = 103,15000

Subtotal: 141,55000 141,55000

Partides d'obra

K9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 10 cm, abocat des de camió

0,450      x 10,04171 = 4,51877

K225BS70 m3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de
pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm

0,080      x 38,87634 = 3,11011

K614TK1E m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó
foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:4

0,900      x 16,92089 = 15,22880

Subtotal: 22,85768 22,85768

COST DIRECTE 209,83290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,83290

P-4 F222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,001 7,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,173 /R x 42,05000 = 7,26738
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Subtotal: 7,26738 7,26738

COST DIRECTE 7,26738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,26738

P-5 F222PP01 m Excavació de rasa de fins a 0,30x0,80, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora. Inclou tall i
treancament de paviment asfáltic, base de formigó i
reposició de paviment asfàltic. Transport de terres
sobrants a abocador.

Rend.: 1,307 77,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,242 /R x 13,10000 = 2,42555

Subtotal: 2,42555 2,42555

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0063 /R x 45,40000 = 0,21884

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,233 /R x 42,05000 = 7,49629

Subtotal: 7,71513 7,71513

Materials

B0372U10 m3 Tot-u artificial amb un CBR 20 1,100      x 10,19000 = 11,20900

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reciclat en fred tipus C60B6/B7
REC(ECL-2b)

2,000      x 0,42000 = 0,84000

B9H10005 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de
base AC 32 base B50/70 S/G amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració

1,000      x 40,94000 = 40,94000

B065E76U m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

0,210      x 68,49000 = 14,38290

Subtotal: 67,37190 67,37190

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03638

COST DIRECTE 77,54896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,54896

P-6 F222PP02 u Obra civil per l'obertura de rasa i cales per connexió
de les noves escomeses a les escomeses existents
de cada abonat.(No inclou intervenció en façana)

Rend.: 0,054 313,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,242 /R x 13,10000 = 58,70741

Subtotal: 58,70741 58,70741

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0063 /R x 45,40000 = 5,29667

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,233 /R x 42,05000 = 181,43796

Subtotal: 186,73463 186,73463
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Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reciclat en fred tipus C60B6/B7
REC(ECL-2b)

2,000      x 0,42000 = 0,84000

B9H10005 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de
base AC 32 base B50/70 S/G amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració

1,000      x 40,94000 = 40,94000

B065E76U m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

0,210      x 68,49000 = 14,38290

B0372U10 m3 Tot-u artificial amb un CBR 20 1,100      x 10,19000 = 11,20900

Subtotal: 67,37190 67,37190

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88061

COST DIRECTE 313,69455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 313,69455

P-7 F222PP20 m Excavació per la construcció d'arqueta per el sistema
de reductores del carrer del Raval de les Cases
Noves, inclou tall i trencament del paviment.
Transport de terres sobrants a abocador.

Rend.: 0,200 776,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 5,600 /R x 13,10000 = 366,80000

Subtotal: 366,80000 366,80000

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,400 /R x 45,40000 = 90,80000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,600 /R x 42,05000 = 126,15000

Subtotal: 216,95000 216,95000

Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reciclat en fred tipus C60B6/B7
REC(ECL-2b)

4,000      x 0,42000 = 1,68000

B0372U10 m3 Tot-u artificial amb un CBR 20 2,100      x 10,19000 = 21,39900

B065E76U m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

0,600      x 68,49000 = 41,09400

B9H10005 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de
base AC 32 base B50/70 S/G amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració

3,000      x 40,94000 = 122,82000

Subtotal: 186,99300 186,99300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,50200

COST DIRECTE 776,24500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 776,24500

P-8 F2R35033 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de fins a 2 km

Rend.: 0,389 2,68 €



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D´AIGUA POTABLE (1ª fase - Nucli Antic) - VILADAMAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/05/22 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h camió per a transport de 7 t 0,045 /R x 23,17000 = 2,68033

Subtotal: 2,68033 2,68033

COST DIRECTE 2,68033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,68033

P-9 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 22,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,800      x 4,70000 = 22,56000

Subtotal: 22,56000 22,56000

COST DIRECTE 22,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,56000

P-10 FDK20010 u Arqueta tipus per a vàlvula de comporta, 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.: 1,003 127,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,900 /R x 13,10000 = 24,81555

A0121000 h Oficial 1a 1,900 /R x 16,54000 = 31,33200

Subtotal: 56,14755 56,14755

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
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,56148

COST DIRECTE 127,63478
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,63478

P-11 FDK2PP10 u Arqueta per instal.lació del sistema de reductores en
el Carrer Raval de les Cases Noves, de
2,00x1.50x1,50 amb obra de fábrica de gero,
remolinat interior, solera xde formigó i tapes d'accés.

Rend.: 0,442 2.286,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 20,000 /R x 23,77000 = 1.075,56561

A0140000 h Manobre 20,000 /R x 13,10000 = 592,76018

Subtotal: 1.668,32579 1.668,32579

Materials

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

1.010,000      x 0,21000 = 212,10000

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

2,000      x 24,28000 = 48,56000

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

0,500      x 86,87000 = 43,43500

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

5,400      x 48,25000 = 260,55000

B0111000 m3 Aigua 1,000      x 1,05000 = 1,05000

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

0,500      x 55,35730 = 27,67865

Subtotal: 593,37365 593,37365

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 25,02489

COST DIRECTE 2.286,72433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.286,72433

P-12 FDK2PP11 u Arqueta per instal.lació del sistema de reductores de
pressió DN050-2´´ en els carrrs Albons i de la Creu e
amb obra de fábrica de gero, remolinat interior, solera
xde formigó i tapes d'accés. Arqueta situada en línea
amb la instal.laci´ço de canonada prevista.

Rend.: 0,582 452,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 13,10000 = 90,03436

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 23,77000 = 163,36770

Subtotal: 253,40206 253,40206

Materials

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

252,000      x 0,21000 = 52,92000

B0111000 m3 Aigua 0,500      x 1,05000 = 0,52500

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

2,150      x 48,25000 = 103,73750
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

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

0,100      x 86,87000 = 8,68700

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

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

0,100      x 55,35730 = 5,53573

Subtotal: 195,68523 195,68523

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,80103

COST DIRECTE 452,88832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 452,88832

P-13 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 7,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,100 /R x 16,40000 = 1,64000

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 14,58000 = 1,45800

Subtotal: 3,09800 3,09800

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,050      x 0,09000 = 0,09450

BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,56000 = 2,61120

BFWB1962 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,060      x 27,52000 = 1,65120

BFYB1962 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 4,65690 4,65690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04647

COST DIRECTE 7,80137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,80137

P-14 FFB1A625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,002 13,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,100 /R x 16,40000 = 1,63673
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A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 14,58000 = 1,45509

Subtotal: 3,09182 3,09182

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,050      x 0,09000 = 0,09450

BFWB1A62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,160      x 39,00000 = 6,24000

BFYB1A62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BFB1A600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 3,57000 = 3,64140

Subtotal: 10,39590 10,39590

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04638

COST DIRECTE 13,53410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,53410

P-15 FFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,004 15,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 14,58000 = 1,45219

A012M000 h oficial 1a muntador 0,080 /R x 16,40000 = 1,30677

Subtotal: 2,75896 2,75896

Materials

BFYB1C62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,60000 = 0,60000

BFWB1C62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,150      x 47,21000 = 7,08150

BFB1C600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 5,17000 = 5,27340

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,050      x 0,09000 = 0,09450

Subtotal: 13,04940 13,04940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04138

COST DIRECTE 15,84974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,84974
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P-16 FFB1F625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,017 23,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 14,58000 = 0,71681

A012M000 h oficial 1a muntador 0,005 /R x 16,40000 = 0,08063

Subtotal: 0,79744 0,79744

Materials

BFWB1F62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,140      x 85,96000 = 12,03440

BFB1F600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 9,47000 = 9,65940

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,050      x 0,09000 = 0,09450

BFYB1F62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 1,15000 = 1,15000

Subtotal: 22,93830 22,93830

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01196

COST DIRECTE 23,74770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,74770

P-17 FN12A6A4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada

Rend.: 0,191 191,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,680 /R x 16,40000 = 58,38743

A013M000 h Ajudant muntador 0,680 /R x 14,58000 = 51,90785

Subtotal: 110,29528 110,29528

Materials

BN12A6A0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000      x 79,08000 = 79,08000

Subtotal: 79,08000 79,08000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,65443

COST DIRECTE 191,02971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,02971

P-18 FN12A6B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada

Rend.: 0,363 203,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,120 /R x 14,58000 = 44,98512

A012M000 h oficial 1a muntador 1,120 /R x 16,40000 = 50,60055

Subtotal: 95,58567 95,58567

Materials

BN12A6B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000      x 106,30000 = 106,30000

Subtotal: 106,30000 106,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,43379

COST DIRECTE 203,31946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,31946

P-19 FN12A6E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada

Rend.: 0,709 232,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,620 /R x 14,58000 = 33,31396

A012M000 h oficial 1a muntador 1,620 /R x 16,40000 = 37,47250

Subtotal: 70,78646 70,78646

Materials

BN12A6E0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta

1,000      x 160,38000 = 160,38000
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de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

Subtotal: 160,38000 160,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,06180

COST DIRECTE 232,22826
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,22826

P-20 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,001 54,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,170 /R x 16,40000 = 2,78521

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 14,58000 = 2,47612

Subtotal: 5,26133 5,26133

Maquinària

C1504R00 h camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 25,75000 = 4,37313

Subtotal: 4,37313 4,37313

Materials

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 44,52000 = 44,52000

Subtotal: 44,52000 44,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07892

COST DIRECTE 54,23338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,23338

P-21 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.: 4,010 42,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h ajudant 1,000 /R x 13,15000 = 3,27930

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 16,54000 = 4,12469

Subtotal: 7,40399 7,40399

Maquinària

C1503U10 h camió grua de 5 t 0,250 /R x 27,00000 = 1,68329

Subtotal: 1,68329 1,68329

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
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COST DIRECTE 42,70728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,70728

P-22 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.: 4,001 50,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h ajudant 1,000 /R x 13,15000 = 3,28668

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 16,54000 = 4,13397

Subtotal: 7,42065 7,42065

Maquinària

C1503U10 h camió grua de 5 t 0,250 /R x 27,00000 = 1,68708

Subtotal: 1,68708 1,68708

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 50,61773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,61773

P-23 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29) i carrils
(s-50/s-63), amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,001 50,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h ajudant 1,000 /R x 13,15000 = 3,28668

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 16,54000 = 4,13397

Subtotal: 7,42065 7,42065

Maquinària

C1503U10 h camió grua de 5 t 0,250 /R x 27,00000 = 1,68708

Subtotal: 1,68708 1,68708

Materials

BBM1U132 u placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant hi nivell
2, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 41,26000 = 41,26000

Subtotal: 41,26000 41,26000
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COST DIRECTE 50,36773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,36773

P-24 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.: 1,254 122,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h cap de colla 0,300 /R x 15,68000 = 3,75120

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 16,54000 = 13,18979

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 13,85000 = 11,04466

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,10000 = 10,44657

Subtotal: 38,43222 38,43222

Maquinària

CZ12U00A h compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 11,66000 = 9,29825

C110U025 h retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,100 /R x 47,05000 = 3,75199

C15019U0 h camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 33,26000 = 10,60925

C1700006 h vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,40000 = 2,23285

C131U028 h retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 0,300 /R x 37,89000 = 9,06459

Subtotal: 34,95693 34,95693

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 122,57715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,57715

P-25 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.: 17,101 23,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h ajudant 1,000 /R x 13,15000 = 0,76896

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 16,54000 = 0,96719

Subtotal: 1,73615 1,73615

Maquinària

C1503U10 h camió grua de 5 t 0,250 /R x 27,00000 = 0,39471

Subtotal: 0,39471 0,39471

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
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Subtotal: 21,67000 21,67000

COST DIRECTE 23,80086
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,80086

P-26 GFBAPP01 u Unió universal junta STOP DN/100/110 de transició
entre canonada de fibrociment existent i nova
canonada de polietilé instal.lada col·locada al fons de
la rasa.

Rend.: 0,049 290,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,420 /R x 16,40000 = 140,57143

A013M000 h Ajudant muntador 0,420 /R x 14,58000 = 124,97143

Subtotal: 265,54286 265,54286

Materials

BFBA1534 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de
110 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 90 mm de DN,
per a soldar

1,000      x 20,90000 = 20,90000

Subtotal: 20,90000 20,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,98314

COST DIRECTE 290,42600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,42600

P-27 GFBAPP02 u Unió universal junta STOP DN/80/90 de transició
entre canonada de fibrociment existent i nova
canonada de polietilé instal.lada col·locada al fons de
la rasa.

Rend.: 0,073 155,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,323 /R x 14,58000 = 64,51151

A012M000 h oficial 1a muntador 0,323 /R x 16,40000 = 72,56438

Subtotal: 137,07589 137,07589

Materials

BFBA1433 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de
90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN,
per a soldar

1,000      x 16,64000 = 16,64000

Subtotal: 16,64000 16,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,05614

COST DIRECTE 155,77203
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,77203



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D´AIGUA POTABLE (1ª fase - Nucli Antic) - VILADAMAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/05/22 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

P-28 GFBAPP03 u Unió universal junta STOP DN/90/65 de transició
entre canonada de fibrociment existent i nova
canonada de polietilé instal.lada col·locada al fons de
la rasa.

Rend.: 0,045 191,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,250 /R x 16,40000 = 91,11111

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 14,58000 = 81,00000

Subtotal: 172,11111 172,11111

Materials

BFBA1333 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de
75 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN,
per a soldar

1,000      x 17,21000 = 17,21000

Subtotal: 17,21000 17,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,58167

COST DIRECTE 191,90278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,90278

P-29 GFBAPP04 u Derivació en ´´T´´de polietilè de densitat mitjana de
125 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE 53333
amb ramal a 90° de 125 mm de DN, per a soldar

Rend.: 0,131 84,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,250 /R x 16,40000 = 31,29771

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 14,58000 = 27,82443

Subtotal: 59,12214 59,12214

Materials

BFBA6686 u Derivació injectada de polietilè de densitat mitjana de
125 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE 53333
amb ramal a 90° de 125 mm de DN, per a soldar

1,000      x 24,65000 = 24,65000

Subtotal: 24,65000 24,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88683

COST DIRECTE 84,65897
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,65897

P-30 GFBAPP05 u Derivació en ´´T´´de polietilè de densitat mitjana de
75mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE 53333 amb
ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar

Rend.: 0,313 42,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 14,58000 = 11,64537

A012M000 h oficial 1a muntador 0,250 /R x 16,40000 = 13,09904

Subtotal: 24,74441 24,74441

Materials

BFBA1333 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de
75 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons

1,000      x 17,21000 = 17,21000
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UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN,
per a soldar

Subtotal: 17,21000 17,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37117

COST DIRECTE 42,32558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,32558

P-31 GFBAPP10 u Connexió a canonada de polietilé existent DN 110
inclou peces d'unió electrosoldables i derivació en
´´T´´ de PE per soldar, instal.lada sobre caconada de
polietilé PN16.

Rend.: 0,108 135,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,406 /R x 14,58000 = 54,81000

A012M000 h oficial 1a muntador 0,406 /R x 16,40000 = 61,65185

Subtotal: 116,46185 116,46185

Materials

BFBA6585 u Derivació injectada de polietilè de densitat mitjana de
110 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE 53333
amb ramal a 90° de 110 mm de DN, per a soldar

1,000      x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,74693

COST DIRECTE 135,76878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,76878

P-32 GFBAPP12 u Connexió a canonada de fibrociment existent DN 65
inclou peces d'unió electrosoldables i derivació en
´´T´´ de PE per soldar, instal.lada sobre canonada de
polietilé PN16.

Rend.: 0,022 290,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,200 /R x 16,40000 = 149,09091

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 14,58000 = 132,54545

Subtotal: 281,63636 281,63636

Materials

BFBA6282 u Derivació injectada de polietilè de densitat mitjana de
63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE 53333
amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar

1,000      x 4,53000 = 4,53000

Subtotal: 4,53000 4,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,22455

COST DIRECTE 290,39091
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,39091
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P-33 GFBAPP25 u Unió electrosoldada DN125, instal.lada sobre
canonada de pòlietilè PN16.

Rend.: 0,046 27,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,010 /R x 16,40000 = 3,56522

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 14,58000 = 3,16957

Subtotal: 6,73479 6,73479

Materials

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5
bar de pressió nominal, per a soldar

0,400      x 51,60000 = 20,64000

Subtotal: 20,64000 20,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10102

COST DIRECTE 27,47581
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,47581

P-34 GFBAPP26 u Tap cec electrosoldat DN125, instal.lada sobre
canonada de pòlietilè PN16.

Rend.: 0,024 64,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,010 /R x 16,40000 = 6,83333

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 14,58000 = 6,07500

Subtotal: 12,90833 12,90833

Materials

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5
bar de pressió nominal, per a soldar

1,000      x 51,60000 = 51,60000

Subtotal: 51,60000 51,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19362

COST DIRECTE 64,70195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,70195

P-35 GFBAPP27 u Tap cec electrosoldat DN63, instal.lada sobre
canonada de pòlietilè PN16.

Rend.: 0,023 18,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,010 /R x 16,40000 = 7,13043

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 14,58000 = 6,33913

Subtotal: 13,46956 13,46956

Materials

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5
bar de pressió nominal, per a soldar

0,100      x 51,60000 = 5,16000

Subtotal: 5,16000 5,16000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20204

COST DIRECTE 18,83160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,83160

P-36 GFBAPP28 u Tap cec electrosoldat DN75, instal.lada sobre
canonada de pòlietilè PN16.

Rend.: 0,025 30,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,010 /R x 16,40000 = 6,56000

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 14,58000 = 5,83200

Subtotal: 12,39200 12,39200

Materials

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5
bar de pressió nominal, per a soldar

0,350      x 51,60000 = 18,06000

Subtotal: 18,06000 18,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18588

COST DIRECTE 30,63788
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,63788

P-37 GFBAPP29 u Collaret de presa equipat DN125 sortida DN63
instal.lat sobre canonada de pòlietilè PN16.

Rend.: 0,052 70,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,050 /R x 16,40000 = 15,76923

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 14,58000 = 2,80385

Subtotal: 18,57308 18,57308

Materials

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5
bar de pressió nominal, per a soldar

1,000      x 51,60000 = 51,60000

Subtotal: 51,60000 51,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27860

COST DIRECTE 70,45168
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,45168

P-38 GFBAPP30 u Collaret de presa equipat DN90 sortida DN63
instal.lat sobre canonada de pòlietilè PN16.

Rend.: 0,019 68,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 14,58000 = 7,67368

A012M000 h oficial 1a muntador 0,010 /R x 16,40000 = 8,63158

Subtotal: 16,30526 16,30526
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Materials

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5
bar de pressió nominal, per a soldar

1,000      x 51,60000 = 51,60000

Subtotal: 51,60000 51,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24458

COST DIRECTE 68,14984
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,14984

P-39 GFBAPP31 u Desmuntatge del sistema de reductores existents en
el camí de Palauborrell, inclou ma d'obra de
desmuntage i instal.lació dxe carret amb tub de
polietilé DN160 i peces d'unió.

Rend.: 0,049 583,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 14,58000 = 148,77551

A012M000 h oficial 1a muntador 0,500 /R x 16,40000 = 167,34694

Subtotal: 316,12245 316,12245

Materials

BFB1J300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

8,000      x 7,04000 = 56,32000

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5
bar de pressió nominal, per a soldar

4,000      x 51,60000 = 206,40000

Subtotal: 262,72000 262,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,74184

COST DIRECTE 583,58429
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 583,58429

P-40 GFBAPP32 u Instal.lació de nou sistema de reductores en el carrer
Raval de les Cases Noves. Inclou subministrament i
muntatge de vàlvula reductora BB DN80 i instal.lació
de vàlvula reductorta DN65 recuperada del sistema
actual. Inclou 4 vàvules comporta, 2 filtres BB i 2´´,
carrets de desmunage. Tot instal.lat i provat.

Rend.: 0,050 3.922,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 14,58000 = 874,80000

A012M000 h oficial 1a muntador 3,000 /R x 16,40000 = 984,00000

Subtotal: 1.858,80000 1.858,80000

Materials

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5
bar de pressió nominal, per a soldar

10,000      x 51,60000 = 516,00000

BN120335 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 mm,
inclòs tub de polietilè per connexió

4,000      x 380,00000 = 1.520,00000
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Subtotal: 2.036,00000 2.036,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 27,88200

COST DIRECTE 3.922,68200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.922,68200

P-41 GFBAPP33 u Instal.lació de reductora de pressió DN 50-2´´ en el
carrer Albons i en el carrer de la Creu. Inclou collarets
de presa. 2 vàlvules de bola, colzes, tub fltre i vàlvula
reductora.

Rend.: 0,061 935,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 1,000 /R x 16,40000 = 268,85246

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 14,58000 = 239,01639

Subtotal: 507,86885 507,86885

Materials

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5
bar de pressió nominal, per a soldar

3,000      x 51,60000 = 154,80000

BN31A320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2,
de 10 bar de PN i preu alt

2,000      x 132,60000 = 265,20000

Subtotal: 420,00000 420,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,61803

COST DIRECTE 935,48688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 935,48688

P-42 GFBAPP40 u Manteniment del servei de subministrament d'aigua
potable durant el termini d'execucó de les obres.
Inclou connexió a la xarxa en càrrega, un màxim de
1000 ml de canonada de PE de fins 1´´ i connexions
a comptadors existents.

Rend.: 0,049 6.342,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 8,100 /R x 14,58000 = 2.410,16327

A012M000 h oficial 1a muntador 8,100 /R x 16,40000 = 2.711,02041

Subtotal: 5.121,18368 5.121,18368

Materials

BFB25350 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

1.000,000      x 0,25000 = 250,00000

BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

150,000      x 5,96000 = 894,00000

Subtotal: 1.144,00000 1.144,00000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 76,81776

COST DIRECTE 6.342,00144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.342,00144

P-43 GFBC1543 u Con de reducció, electrosoldat, de polietilè de
densitat alta de 110 mm de DN a 90 mm de DN de 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
soldat i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 0,249 70,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,386 /R x 14,58000 = 22,60193

A012M000 h oficial 1a muntador 0,386 /R x 16,40000 = 25,42329

Subtotal: 48,02522 48,02522

Materials

BFBC1543 u Con de reducció, manipulat, de polietilè de densitat
alta de 110 mm a 90 mm de DN de 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

1,000      x 21,44000 = 21,44000

Subtotal: 21,44000 21,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72038

COST DIRECTE 70,18560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,18560

P-44 GFBCPP01 u Con de reducció, electrosoldat, de polietilè de
densitat alta de 125 mm de DN a 90 mm de DN de 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
soldat i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 0,217 98,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,457 /R x 14,58000 = 30,70535

A012M000 h oficial 1a muntador 0,457 /R x 16,40000 = 34,53825

Subtotal: 65,24360 65,24360

Materials

BFBC1642 u Con de reducció, manipulat, de polietilè de densitat
alta de 125 mm a 90 mm de DN de 6 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

1,000      x 32,11000 = 32,11000

Subtotal: 32,11000 32,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,97865

COST DIRECTE 98,33225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,33225

P-45 GFBCPP02 u Con de reducció, electrosoldat, de polietilè de
densitat alta de 125 mm de DN a 75 mm de DN de 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
soldat i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 0,366 55,02 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,480 /R x 14,58000 = 19,12131

A012M000 h oficial 1a muntador 0,480 /R x 16,40000 = 21,50820

Subtotal: 40,62951 40,62951

Materials

BFBC6628 u Con reducció, injectat, de polietilè de densitat mitjana
de 125 mm a 63 mm de DN de sèrie SDR 11, segons
UNE 53333, per a soldar

1,000      x 13,78000 = 13,78000

Subtotal: 13,78000 13,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60944

COST DIRECTE 55,01895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,01895

P-46 GFBCPP03 u Brida unió electrosoldada de DN 125 mm de DN de
16 bar de pressió nominal, instal.lada sobre
canonada de poletilé.

Rend.: 0,134 133,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,480 /R x 14,58000 = 52,22687

A012M000 h oficial 1a muntador 0,480 /R x 16,40000 = 58,74627

Subtotal: 110,97314 110,97314

Materials

BF1D6650 u Brida cega de 125 mm de DN i de 16 bar de PN,
d'acer ST-35

1,000      x 20,36000 = 20,36000

Subtotal: 20,36000 20,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66460

COST DIRECTE 132,99774
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,99774

P-47 GFBCPP04 u Brida unió electrosoldada de DN 90/100 mm de DN
de 16 bar de pressió nominal, instal.lada sobre
canonada de poletilé.

Rend.: 0,280 53,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,480 /R x 14,58000 = 24,99429

A012M000 h oficial 1a muntador 0,480 /R x 16,40000 = 28,11429

Subtotal: 53,10858 53,10858

Materials

BF1D2550 u Brida amb coll de 100 mm de DN i de 16 bar de PN,
d'acer ST-35

0,000      x 9,91000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,79663

COST DIRECTE 53,90521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,90521

P-48 GFBCPP05 u Brida unió electrosoldada de DN 75 mm de DN de 16
bar de pressió nominal, instal.lada sobre canonada
de poletilé.

Rend.: 0,232 65,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,480 /R x 14,58000 = 30,16552

A012M000 h oficial 1a muntador 0,480 /R x 16,40000 = 33,93103

Subtotal: 64,09655 64,09655

Materials

BF1D2550 u Brida amb coll de 100 mm de DN i de 16 bar de PN,
d'acer ST-35

0,000      x 9,91000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96145

COST DIRECTE 65,05800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,05800

P-49 GFBCPP11 u Colze de 45º unió electrosoldada de DN 125 mm de
DN de 16 bar de pressió nominal, instal.lada sobre
canonada de poletilé.

Rend.: 0,432 76,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,480 /R x 16,40000 = 18,22222

A013M000 h Ajudant muntador 0,480 /R x 14,58000 = 16,20000

Subtotal: 34,42222 34,42222

Materials

BFBB7635 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

1,000      x 41,76000 = 41,76000

Subtotal: 41,76000 41,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51633

COST DIRECTE 76,69855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,69855

P-50 GFBCPP12 u Colze de 45º unió electrosoldada de DN 90 mm de
DN de 16 bar de pressió nominal, instal.lada sobre
canonada de poletilé.

Rend.: 1,152 39,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,480 /R x 16,40000 = 6,83333

A013M000 h Ajudant muntador 0,480 /R x 14,58000 = 6,07500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 12,90833 12,90833

Materials

BFBB7435 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

1,000      x 26,65000 = 26,65000

Subtotal: 26,65000 26,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19362

COST DIRECTE 39,75195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,75195

P-51 GFBCPP13 u Colze de 45º unió electrosoldada de DN 75 mm de
DN de 16 bar de pressió nominal, instal.lada sobre
canonada de poletilé.

Rend.: 0,791 41,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,480 /R x 16,40000 = 9,95196

A013M000 h Ajudant muntador 0,480 /R x 14,58000 = 8,84753

Subtotal: 18,79949 18,79949

Materials

BFBB7335 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 75 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

1,000      x 22,78000 = 22,78000

Subtotal: 22,78000 22,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28199

COST DIRECTE 41,86148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,86148

P-52 GFBCPP14 u Colze de 90º unió electrosoldada de DN 125 mm de
DN de 16 bar de pressió nominal, instal.lada sobre
canonada de poletilé.

Rend.: 0,490 75,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 0,480 /R x 16,40000 = 16,06531

A013M000 h Ajudant muntador 0,480 /R x 14,58000 = 14,28245

Subtotal: 30,34776 30,34776

Materials

BFBB1635 u Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

1,000      x 44,69000 = 44,69000

Subtotal: 44,69000 44,69000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45522

COST DIRECTE 75,49298
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,49298

P-53 GM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge.i
senyalització vertical. Tot inclòs completament
acabat..

Rend.: 0,319 633,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h oficial 1a muntador 3,000 /R x 16,40000 = 154,23197

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 14,58000 = 137,11599

Subtotal: 291,34796 291,34796

Materials

BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre
de connexió a la canonada

1,000      x 335,87000 = 335,87000

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 1,54000 = 1,54000

Subtotal: 337,41000 337,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,37022

COST DIRECTE 633,12818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 633,12818

K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat,
de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 13,10000 = 1,31000

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 13,85000 = 4,15500

Subtotal: 5,46500 5,46500

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 13,59000 = 2,03850

Subtotal: 2,03850 2,03850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08198

COST DIRECTE 7,58548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,58548

K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 6,65 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 13,10000 = 6,55000

Subtotal: 6,55000 6,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09825

COST DIRECTE 6,64825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,64825

K225BS70 m3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de
pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm

Rend.: 1,000 38,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 13,10000 = 6,55000

Subtotal: 6,55000 6,55000

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,717      x 18,77000 = 32,22809

Subtotal: 32,22809 32,22809

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09825

COST DIRECTE 38,87634
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,87634

K614TK1E m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó
foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 16,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 13,10000 = 2,48900

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,435 /R x 23,77000 = 10,33995

Subtotal: 12,82895 12,82895

Materials

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

25,370      x 0,13000 = 3,29810

D0701821 m3 morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0064      x 73,92490 = 0,47312

Subtotal: 3,77122 3,77122

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32072

COST DIRECTE 16,92089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,92089
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K9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 10 cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 10,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 13,10000 = 2,62000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700

Subtotal: 4,99700 4,99700

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

0,103      x 48,25000 = 4,96975

Subtotal: 4,96975 4,96975

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07496

COST DIRECTE 10,04171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,04171

K93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 13,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 23,77000 = 2,61470

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 13,10000 = 3,14400

Subtotal: 5,75870 5,75870

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

0,1545      x 48,25000 = 7,45463

Subtotal: 7,45463 7,45463

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08638

COST DIRECTE 13,29971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,29971
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PARTIDES ALÇADES

XPA100SS u Partida d'abionament íntegre per el compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut
Laboral.

Rend.: 1,000 1.749,98 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 01 OBRA CIVIL

1 4169PP01 u Cala de localització i connexió de la nova xarxa a la xarxa existent.
Inclou tallat i trencament de paviment, excavació, reomplert i reposició
de paviment existent i transport de rumes a aboador. (P - 1)

161,29 8,000 1.290,32

2 F222PP01 m Excavació de rasa de fins a 0,30x0,80, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Inclou tall i treancament de paviment asfáltic, base de formigó i
reposició de paviment asfàltic. Transport de terres sobrants a
abocador. (P - 5)

77,55 952,750 73.885,76

3 F222PP20 m Excavació per la construcció d'arqueta per el sistema de reductores
del carrer del Raval de les Cases Noves, inclou tall i trencament del
paviment. Transport de terres sobrants a abocador. (P - 7)

776,25 1,000 776,25

4 F222PP02 u Obra civil per l'obertura de rasa i cales per connexió de les noves
escomeses a les escomeses existents de cada abonat.(No inclou
intervenció en façana) (P - 6)

313,69 107,000 33.564,83

5 F222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 4)

7,27 39,744 288,94

6 FDK2PP10 u Arqueta per instal.lació del sistema de reductores en el Carrer Raval
de les Cases Noves, de 2,00x1.50x1,50 amb obra de fábrica de gero,
remolinat interior, solera xde formigó i tapes d'accés. (P - 11)

2.286,72 1,000 2.286,72

7 FDK2PP11 u Arqueta per instal.lació del sistema de reductores de pressió
DN050-2´´ en els carrrs Albons i de la Creu e amb obra de fábrica de
gero, remolinat interior, solera xde formigó i tapes d'accés. Arqueta
situada en línea amb la instal.laci´ço de canonada prevista. (P - 12)

452,89 2,000 905,78

8 FDK20010 u Arqueta tipus per a vàlvula de comporta, 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 - 10)

127,63 23,000 2.935,49

TOTAL Capítol 00.01 115.934,09

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 02 CANONADA

1 FFB1F625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 16)

23,75 574,900 13.653,88

2 FFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 15)

15,85 32,400 513,54

3 FFB1A625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 14)

13,53 330,300 4.468,96

4 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 13)

7,80 10,100 78,78

EUR
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TOTAL Capítol 00.02 18.715,16

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 03 PECES ESPECIALS

1 FN12A6E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 19)

232,23 14,000 3.251,22

2 FN12A6B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 18)

203,32 7,000 1.423,24

3 FN12A6A4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 17)

191,03 2,000 382,06

4 GFBAPP01 u Unió universal junta STOP DN/100/110 de transició entre canonada de
fibrociment existent i nova canonada de polietilé instal.lada col·locada
al fons de la rasa. (P - 26)

290,43 1,000 290,43

5 GFBAPP02 u Unió universal junta STOP DN/80/90 de transició entre canonada de
fibrociment existent i nova canonada de polietilé instal.lada col·locada
al fons de la rasa. (P - 27)

155,77 1,000 155,77

6 GFBAPP03 u Unió universal junta STOP DN/90/65 de transició entre canonada de
fibrociment existent i nova canonada de polietilé instal.lada col·locada
al fons de la rasa. (P - 28)

191,90 3,000 575,70

7 GFBAPP04 u Derivació en ´´T´´de polietilè de densitat mitjana de 125 mm de DN,
sèrie SDR 11, segons UNE 53333 amb ramal a 90° de 125 mm de
DN, per a soldar (P - 29)

84,66 14,000 1.185,24

8 GFBAPP05 u Derivació en ´´T´´de polietilè de densitat mitjana de 75mm de DN,
sèrie SDR 11, segons UNE 53333 amb ramal a 90° de 75 mm de DN,
per a soldar (P - 30)

42,33 1,000 42,33

9 GFBCPP01 u Con de reducció, electrosoldat, de polietilè de densitat alta de 125 mm
de DN a 90 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 44)

98,33 4,000 393,32

10 GFBCPP02 u Con de reducció, electrosoldat, de polietilè de densitat alta de 125 mm
de DN a 75 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 45)

55,02 3,000 165,06

11 GFBCPP03 u Brida unió electrosoldada de DN 125 mm de DN de 16 bar de pressió
nominal, instal.lada sobre canonada de poletilé. (P - 46)

133,00 29,000 3.857,00

12 GFBCPP04 u Brida unió electrosoldada de DN 90/100 mm de DN de 16 bar de
pressió nominal, instal.lada sobre canonada de poletilé. (P - 47)

53,91 8,000 431,28

13 GFBCPP05 u Brida unió electrosoldada de DN 75 mm de DN de 16 bar de pressió
nominal, instal.lada sobre canonada de poletilé. (P - 48)

65,06 12,000 780,72

14 GFBCPP11 u Colze de 45º unió electrosoldada de DN 125 mm de DN de 16 bar de
pressió nominal, instal.lada sobre canonada de poletilé. (P - 49)

76,70 5,000 383,50

15 GFBCPP12 u Colze de 45º unió electrosoldada de DN 90 mm de DN de 16 bar de
pressió nominal, instal.lada sobre canonada de poletilé. (P - 50)

39,75 1,000 39,75

16 GFBCPP13 u Colze de 45º unió electrosoldada de DN 75 mm de DN de 16 bar de
pressió nominal, instal.lada sobre canonada de poletilé. (P - 51)

41,86 8,000 334,88
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17 GFBCPP14 u Colze de 90º unió electrosoldada de DN 125 mm de DN de 16 bar de
pressió nominal, instal.lada sobre canonada de poletilé. (P - 52)

75,49 2,000 150,98

18 GFBC1543 u Con de reducció, electrosoldat, de polietilè de densitat alta de 110 mm
de DN a 90 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 43)

70,19 1,000 70,19

19 GM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm
de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge.i senyalització
vertical. Tot inclòs completament acabat.. (P - 53)

633,13 2,000 1.266,26

20 GFBAPP10 u Connexió a canonada de polietilé existent DN 110 inclou peces d'unió
electrosoldables i derivació en ´´T´´ de PE per soldar, instal.lada sobre
caconada de polietilé PN16. (P - 31)

135,77 1,000 135,77

21 GFBAPP12 u Connexió a canonada de fibrociment existent DN 65 inclou peces
d'unió electrosoldables i derivació en ´´T´´ de PE per soldar,
instal.lada sobre canonada de polietilé PN16. (P - 32)

290,39 1,000 290,39

22 GFBAPP25 u Unió electrosoldada DN125, instal.lada sobre canonada de pòlietilè
PN16. (P - 33)

27,48 2,000 54,96

23 GFBAPP26 u Tap cec electrosoldat DN125, instal.lada sobre canonada de pòlietilè
PN16. (P - 34)

64,70 1,000 64,70

24 GFBAPP27 u Tap cec electrosoldat DN63, instal.lada sobre canonada de pòlietilè
PN16. (P - 35)

18,83 1,000 18,83

25 GFBAPP28 u Tap cec electrosoldat DN75, instal.lada sobre canonada de pòlietilè
PN16. (P - 36)

30,64 1,000 30,64

26 GFBAPP29 u Collaret de presa equipat DN125 sortida DN63 instal.lat sobre
canonada de pòlietilè PN16. (P - 37)

70,45 2,000 140,90

27 GFBAPP30 u Collaret de presa equipat DN90 sortida DN63 instal.lat sobre
canonada de pòlietilè PN16. (P - 38)

68,15 1,000 68,15

TOTAL Capítol 00.03 15.983,27

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 04 REDUCTORES DE PRESSIÓ

1 GFBAPP31 u Desmuntatge del sistema de reductores existents en el camí de
Palauborrell, inclou ma d'obra de desmuntage i instal.lació dxe carret
amb tub de polietilé DN160 i peces d'unió. (P - 39)

583,58 1,000 583,58

2 GFBAPP32 u Instal.lació de nou sistema de reductores en el carrer Raval de les
Cases Noves. Inclou subministrament i muntatge de vàlvula reductora
BB DN80 i instal.lació de vàlvula reductorta DN65 recuperada del
sistema actual. Inclou 4 vàvules comporta, 2 filtres BB i 2´´, carrets de
desmunage. Tot instal.lat i provat.
(P - 40)

3.922,68 1,000 3.922,68

3 GFBAPP33 u Instal.lació de reductora de pressió DN 50-2´´ en el carrer Albons i en
el carrer de la Creu. Inclou collarets de presa. 2 vàlvules de bola,
colzes, tub fltre i vàlvula reductora.
(P - 41)

935,49 2,000 1.870,98

TOTAL Capítol 00.04 6.377,24

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 05 ESCOMESES

1 4J11D1AA m Reposició d'escomesa existent a peu de carrer fins a 32 mm formada
per collaret de presa, vàlvuula de servei tub i enllaços de connexió. (P
- 2)

128,63 121,000 15.564,23

EUR
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2 4J11PP01 m Reposició d'escomesa existent a peu de carrer fins a 63 mm formada
per collaret de presa, vàlvula de servei tub i enllaços de connexió. (P -
3)

209,83 3,000 629,49

TOTAL Capítol 00.05 16.193,72

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 06 MANTENIMENT DEL SERVEI

1 GFBAPP40 u Manteniment del servei de subministrament d'aigua potable durant el
termini d'execucó de les obres. Inclou connexió a la xarxa en càrrega,
un màxim de 1000 ml de canonada de PE de fins 1´´ i connexions a
comptadors existents. (P - 42)

6.342,00 1,000 6.342,00

TOTAL Capítol 00.06 6.342,00

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 07 SENYALITZACIÓ

1 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (s-1/s-29) i carrils (s-50/s-63), amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada (P - 23)

50,37 8,000 402,96

2 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 20)

54,23 2,000 108,46

3 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 - 21)

42,71 2,000 85,42

4 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 - 22)

50,62 2,000 101,24

5 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 -
24)

122,58 14,000 1.716,12

6 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 - 25)

23,80 14,000 333,20

TOTAL Capítol 00.07 2.747,40

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 08 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R35033 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km (P - 8)

2,68 26,560 71,18

2 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

22,56 26,560 599,19

EUR
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TOTAL Capítol 00.08 670,37

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

1 XPA100SS u Partida d'abionament íntegre per el compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut Laboral. (P - 0)

1.749,98 1,000 1.749,98

TOTAL Capítol 00.09 1.749,98

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 01/05/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 00.01  OBRA CIVIL 115.934,09

Capítol 00.02  CANONADA 18.715,16

Capítol 00.03  PECES ESPECIALS 15.983,27

Capítol 00.04  REDUCTORES DE PRESSIÓ 6.377,24

Capítol 00.05  ESCOMESES 16.193,72

Capítol 00.06  MANTENIMENT DEL SERVEI 6.342,00

Capítol 00.07  SENYALITZACIÓ 2.747,40

Capítol 00.08  GESTIÓ DE RESIDUS 670,37

Capítol 00.09  SEGURETAT I SALUT 1.749,98

Obra 00  PRESSUPOST 184.713,23

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
184.713,23

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 00  PRESSUPOST 184.713,23

184.713,23

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 184.713,23

13 % Despeses generals SOBRE 184.713,23..................................................................... 24.012,72

6 % Benefici Industrial SOBRE 184.713,23.......................................................................... 11.082,79

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 219.808,74

21 % IVA SOBRE 219.808,74............................................................................................... 46.159,84

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 265.968,58

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos-cents seixanta-cinc mil nou-cents seixanta-vuit euros amb cinquanta-vuit cèntims

Viladamat, maig 2022

Arquitecte

Joaquim Bover Busquet
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