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1. MEMÒRIA 

1.1. PRESENTACIÓ I ANTECEDENTS 

Parc Vallès, gestionat pel grup PRADERA, ha encarregat la redacció del projecte 
d’execució de les mesures contingudes en l’estudi d’avaluació de la mobilitat 
generaeda del Parc Vallès, al terme municipal de Terrassa. 

El projecte deriva de les propostes definides en l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada (EAMG) del canvi d’usos del centre Parc Vallès redactat per INTRA, SL 
l’any 2012. L’atorgament de la llicència comercial es vincula al compliment de les 
condicions establertes per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l’Ajuntament 
de Terrassa i la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 

Les obres específiques del present projecte recullen les propostes de l’EAMG, amb la 
redefinició i concreció per part del Servei de Mobilitat de l’Àrea de Planificació 
Urbanística i Territori de l’Ajuntament de Terrassa, amb data 8 de juliol de 2015. 

L’informe del Servei de Mobilitat considera que les propostes de l’estudi es van 
planificar al 2012 i que s’han succeït diverses modificacions en la mobilitat del sector, 
com és l’aparició d’una nova línia d’autobús interurbana de connexió directa amb 
Barcelona (e2), un canvi en el recorregut de la línia 10 o l’ampliació del centre 
comercial Decathlon. La redefinició de les obres respecte les propostes de l’EAMG 
original tenen com a objectiu millorar el projecte i l’assoliment dels objectius que 
persegueix l’estudi de mobilitat. 

 

1.2. OBJECTIU I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte executiu és la definició de les obres a realitzar per a 
minimitzar l’impacte de la mobilitat al Parc Vallès, específicament en les següents 
xarxes: 

• Xarxa d’itineraris principals per a vianants 

• Xarxa d’itineraris per a bicicletes 

• Xarxa viària per a vehicles 

• Xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu de superfície 
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1.3. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS 

La millora de mobilitat vinculada a la xarxa d’itineraris principals per a vianants 
contempla la millora de l’accés a peu al recinte per l’avinguda Can Jofresa i el carrer 
Colom, adaptació dels passos de vianants perimetrals i l’adaptació dels passos de 
vianants interiors del recinte. 

Propostes de millora a la xarxa d’itineraris principals per a vianants 

 

 

1.3.1. Millora de l’accés a peu al recinte per l’av. Can Jofresa i el c. 
Colom 

Per fomentar l’accés a peu al Parc Vallès des dels barris més propers (Can Jofresa i 
Can Palet primordialment) cal aconseguir que l’entrada a peu al Parc Vallès sigui el 
més atractiva possible. Actualment l’entrada a peu que es troba en millors condicions 
és la que es fa des de l’avinguda del Tèxtil, que enllaça amb un passeig segregat de 
la resta de circulació i amb vegetació. 

Els nous passos de vianants tindran accessibilitat universal mitjançant un rebaix de la 
vorera, amb rampes màximes del 8% i una amplada lliure enrasada amb la calçada 

de 2 metres. En els 4 metres previs als passos de vianants segons el sentit de la 
marxa es garantirà la visibilitat pintant places per a motocicletes a ambdós costats 
de la calçad i a més estaran lliures d’obstacles. D’altra banda, s’instal·laran senyals 
verticals de situació d’un pas de vianants (senyal S-13). Es garantirà l’accessibilitat 
tant a usuaris de cadires de rodes com a invidents, amb un paviment diferenciat de 
la resta de la vorera amb panot ratllat en una amplada de 1 metre, des de la façana, 
en disposició transversal a la vorera. 

 

1.3.1.1. Accés per l’avinguda de Can Jofresa 

L’avinguda de Can Jofresa actualment compta amb passos de vianants situats a la 
intersecció amb el carrer Badalona/ Albert Einstein i a la intersecció amb l’avinguda 
del Tèxtil, distanciats entre ells uns 340 metres. 

Per a la millora de l’accés es proposa ubicar un nou pas de vianants per creuar 
l’avinguda, situat al sud de la peça ovalada existent entre les dues calçades de 
l’avinguda Can Jofresa. D’aquesta manera s’aconsegueix poder creuar l’avinguda en 
dos trams, amb una vorera accessible i dóna servitud a les places d’aparcament en 
calçada d’aquest vial. 

1.3.1.2. Accés pel carrer Colom 

El carrer Colom actualment compta amb passos de vianants situats a la intersecció 
amb el carrer Albert Einstein i a la intersecció amb l’avinguda del Tèxtil, distanciats 
entre ells uns 335 metres. 

Per a la millora de l’accés es proposa ubicar un nou pas de vianants per creuar el 
carrer, a l’alçada de la plaça de la Tecnologia, uns 120 metres al sud del pas de 
vianants exitent al carrer Albert Einstein.  

El pas s’ubicarà a continuació de la parada d’autobús de la línia e2 segons el sentit 
nord de la marxa. D’aquesta forma, s’ubica a la cruïlla amb la pl. de la Tecnologia i 
permet el creuament del carrer Colom als usuaris del transport públic. Es proposa 
ubicar el pas de vianants a continuació de la parada d’autobús en sentit nord, 
adaptant la mitjana i allargant la plataforma existent al costat oest de l’avinguda fins 
l’accés de vehicles. En aquest tram, que serà compartit entre ciclistes i vianants, 
caldrà senyalitzar adequadament als ciclistes que els vianants tenen prioritat. 

 

1.3.2. Adaptació dels passos de vianants perimetrals 

Per complir el codi d’accessibilitat de Catalunya cal completar alguns passos de 
vianants al perímetre del recinte. Es tracta de passos dels vials d’entrada o sortida 
del Parc Vallès que no estan pintats o adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Es 
contemplen 2 actuacions de pintat i adaptació de passos de vianants, 1 actuació 
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només d’adaptació i 1 darrera actuació consistent en donar continuïtat a un doble 
pas de vianants ja adaptat però interromput per un parterre de gespa al carrer 
Colom. 

El nou pas de vianants perimetral a l’accés per l’av. Can Jofresa és la principal 
entrada de vianants del recinte perquè canalitza els itineraris procedents del barri de 
Can Jofresa i dels centres educatius i sanitaris d’aquesta avinguda. Alhora, és una de 
les entrades principals de vehicles. Per aquest motiu, per tal que els vianants 
accedeixin d’una forma segura i els vehicles respectin la prioritat de pas dels 
vianants, es proposa que aquest pas de vianants es faci amb vorera contínua. 

 

1.4. XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETES 

La millora de mobilitat vinculada a la xarxa d’itineraris per a bicicletes contempla la 
construcció d’un carril bicicleta de connexió entre el carrer Badalona i el Parc Vallès, 
senyalització horitzontal d’espai compartit amb bicicletes en dos accessos al Parc 
Vallès i aparcament de bicicletes. 

Propostes de millora a la xarxa d’itineraris per a bicicletes 

 

1.4.1. Carril bicicleta de connexió entre el carrer Badalona i el Parc 
Vallès 

A l’est i al sud del Parc Vallès (pel carrer Colom i l’avinguda del Tèxtil) actualment hi 
discorren carrils bicicleta, on destaca el de les Avingudes, que dóna cobertura a gran 
part de la ciutat. No obstant, cal considerar que un altre dels itineraris principals que 
molts terrassencs utilitzen per arribar al complex en bicicleta és a través del parc de 
Vallparadís. Des del parc fins al Parc Vallès hi ha el carrer Badalona, que és zona 30 i 
per tant les bicicletes comparteixen espai amb la resta de vehicles. Manca la 
connexió fins al complex per l’avinguda Can Jofresa 

El nou carril bicicleta es proposa que enllaci el carrer Badalona amb el Parc Vallès 
per l’avinguda Can Jofresa, seguint fins a l’avinguda del Tèxtil per enllaçar amb el 
carril bicicleta existent en aquest vial. El nou tram de carril bicicleta permet donar 
continuïtat a la xarxa ciclista existent, fent que tot el perímetre del centre disposi 
d’infraestructura ciclista segregada del trànsit i donarà més permeabilitat perquè els 
ciclistes accedeixin a qualsevol punt del seu perímetre segons sigui la seva 
destinació. 

El carril bicicleta proposat és bidireccional, es situa en calçada aprofitant l’espai 
d’estacionament en fila del costat est i serà protegit usant les peces separadores del 
tipus estandaritzat a la ciutat de Terrassa. Les connexions amb el carrer Badalona i 
amb l’avinguda del Tèxtil es faran per vorera, on s’indicarà amb pintura de punts la 
continuïtat de l’itinerari ciclista. 

Per a l’enllaç entre el nou tram de carril bicicleta i el carril bici existent al costat sud 
de l’avinguda del Tèxtil es proposa habilitar un nou pas de vianants i bicicletes. 
Aquest nou pas de vianants i bicicletes també haurà de garantir la visibilitat, recollint 
l’aparcament amb orelles d’una longitud de 4 m abans del pas de vianants segons el 
sentit de la marxa a cada costat de l’avinguda. Es proposa que la ubicació d’aquest 
nou pas per creuar l’av. Tèxtil sigui a l’alçada del punt d’il·luminació existent a la 
mitjana de l’avinguda per donar visibilitat als vianants i ciclistes. 

Al llarg del recorregut del carril bici es realitzaran totes les rampes que correspongui 
per pujar i baixar la vorera i per salvar els trams en què hi hagi orelles. El pas de la 
plataforma d’autobús existent a l’av. Can Jofresa es farà adaptant la secció del carril 
bici a la de la plataforma. Es senyalitzarà als ciclistes que es tracta d’un espai 
compartit amb usuaris del transport públic, on aquests últims tenen prioritat i les 
bicicletes han de cedir el pas. 

El carril bici té una amplada lliure mínima per cada sentit de circulació de 1 metre. 
Els carrils estaran separats de la resta de vehicles que circulen per la calçada per 
dues línies de 10 cm d’amplada, amb una separació entre els seus eixos de 30cm. 
Entre les dues línies s’hi situen els elements protectors, mitjançant unes peces de 
cautxú. Al carril bici s’hi incorporaran pictogrames de bicicleta (tipus E-77). En el 
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punts on hi hagi semàfors o intersecció amb altres usuaris es pintarà una faixa 
transversal de 40cm d’ample com a línia de detenció (tipus E-1). El pas de bicicletes 
per realitzar encreuaments de vials es senyalitzarà amb el tipus E-5a o E-5b, 
consistent en marques transversals limitant el carril bici per ambdós costats amb 
franges de 0,25x0,25m, separades 0,25m entre elles. En els punts on existeixin guals 
de vehicles es disposarà d’un tram de dues línies discontínues de 10cm de la franja 
separadora de carril bici, sense peces separadores. 

 

1.4.2. Senyalització horitzontal d’espai compartit amb bicicletes en dos 
accessos al Parc Vallès 

Hi ha dos accessos de vehicles al complex del Parc Vallès que són o seran adjacents 
a un carril bici i, per tant, punt d’entrada d’aquests vehicles. Així, per recordar als 
conductors que circulen per un espai on també poden anar-hi bicicletes es proposa 
senyalitzar horitzontalment la cohabitació amb la bicicleta. 

La simbologia de la bicicleta serà la mateixa que s’utilitza a la resta de la ciutat, de 
1,60 x 1,30m. 

 

1.4.3. Aparcaments de bicicletes 

L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada preveu la necessitat de 48 places per a 
l’estacionament de bicicletes. Actualment el recinte disposa de 18 places, de manera 
que és necessària la incorporació de 30 places més, que s’hauran d’ubicar a llocs 
molt visibles per evitar robatoris i en un lloc preferent. 

Tant les noves places d’aparcament de bicicletes com les existents es proposa que 
siguin en forma de U invertida perquè són les que s’adapten millor a les diferents 
tipologies de bicicletes i permeten lligar-les amb major seguretat. 

Els aparcaments de bicicletes estaran supervisats pel sistema de càmeres existent a 
l’aparcament i al complex en general, amb senyalització de “zona vídeo vigilada” 
específica en aquests punts, amb la intenció de crear un efecte dissuassori. 

 

1.5. XARXA VIÀRIA PER A VEHICLES 

La millora de mobilitat vinculada a la xarxa viària per a vehicles contempla la 
instal·lació d’elements reductors de velocitat i la semaforització de la cruïlla de la 
carretera BP-1503 i l’avinguda del Tèxtil. Aquesta darrera mesura es troba ja en 
execució. 

 

Propostes de millora a la xarxa viària per a vehicles 

 

 

1.5.1. Instal·lació d’elements reductors de velocitat 

Els tres carrers que rodegen el centre comercial pertanyen a la xarxa bàsica de 
circulació, hi circulen línies de transport públic i tenen intensitats de vehicles 
elevades (superiors als 5.000 vehicles/dia). 

Per aquests motius, seguint les indicacions del Dossier tècnic de seguretat viària 
editat pel Servei Català de Trànsit, es proposa col·locar bandes rugoses abans dels 
passos de vianants existents i nous de tot el perímetre del recinte. 

Les bandes rugoses provoquen un efecte sonor susceptible de captar l’atenció del 
conductor i incitar-lo a reduir la velocitat. Aquests avisos sonors a la calçada es 
generen amb unes bandes de relleu lleuger que provoquen vibracions en passar-hi. 

La configuració de les bandes rugoses tindrà les següents característiques: 

• L’amplada de les bandes serà inferior a la del carril de circulació, de manera 
que deixi uns 30 cm a cada costat de la calçada per facilitar el pas dels 
ciclistes. 
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• L’espessor màxima de les bandes no superarà 1,5 cm. 

• Les bandes podran ser d’un color diferent, per combinar l’efecte visual i el 
fònic. 

S’ubicaran 9 bandes rugoses en planta, la primera distanciada 25 metres del pas de 
vianants i la darrera a 63 metres de la primera, amb següent disposició: 

 

Disposició en planta de les bandes rugoses 

 
Font: Dossier tècnic de seguretat viària nº10. Elements reductors de velocitat (Servei Català de Trànsit) 

 

1.6. XARXA D’ITINERARIS PER A TRANSPORT PÚBLIC I COL·LECTIU DE 
SUPERFÍCIE 

La millora de mobilitat vinculada a la xarxa d’itineraris per a transport públic i 
col·lectiu de superfície contempla el condicionament de parades. El recorregut actual 
de la línia 10, que ja no circula pel c. Colom si no que ho fa per l’av. Can Jofresa 
modifica l’escenari previst per l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada pel centre. 

 

1.6.1. Condicionament de parades 

Es proposa instal·lar una marquesina, a la parada ubicada al carrer Colom en sentit 
sud, que dóna servei majoritàriament de pujada a les línies interurbanes B8, N61 i 
N64. A la parada situada en sentit nord, que dóna servei a la línia de bus exprés e2 
es proposa instal·lar un banc d’espera per als usuaris que la utilitzin de pujada a 
l’autobús, a més de traslladar el pal de parada i allargar l’espai d’aturada del bus, 
degut a la ubicació del nou pas de vianants al carrer Colom. 

La marquesina a instal·lar serà la estàndard de l’Ajuntament de Terrassa, que 
correspon al model GIV original, subministrada per l’empresa Clear Channel. 

Finalment s’instal·larà un banc d’espera per als usuaris a cadascuna de les dues 
parades de la línia 10 a l’avinguda del Tèxtil. 

Propostes de millora a la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu de superfície 

 

 

1.7. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.7.1. Fases d’execució 

Les obres s’executaran de manera independent per a cada àmbit d’actuació. 

1.7.2. Afectació al trànsit 

No es preveu realitzar cap afectació important, no obstant, aquest queda 
parcialment afectat. En aquest cas es preveurà un desviament eficaç del mateix amb 
la senyalització adequada de les obres i els espais adients al desviament. 

 

1.8. SERVEIS AFECTATS 

No es detecten afectacions als serveis urbans existents. No obstant, durant 
l’execució de l’obra el contractista haurà de verificar la no afectació de serveis urbans 
no descrits en el present projecte. 
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1.9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Per elaborar el pressupost d’aquest projecte, s’han definit unes partides d’obra, que 
estan formades per combinacions de partides unitàries de: 

 
- Materials 
- Mà d’obra 
- Maquinària 

 

També es poden formar per combinacions de les partides unitàries esmentades i per 
elements compostos (que a la vegada estan formats per partides unitàries). 

Els preus de cada partida unitària s’han pres d’acord amb les actuals tarifes del 
mercat. 

Per a la confecció del preu final de les partides d’obra, després de sumar les 
subpartides corresponents a materials, maquinària i mà d’obra, s’ha considerat un 
1,5% de despeses auxiliars sobre la subpartida de mà d’obra. 

El llistat dels materials, maquinària, mà d’obra i elements compostos que intervenen 
en aquest projecte es detalla en els annexos de la memòria. 

 

1.10. SEGURETAT I SALUT EN ELS TREBALLS. 

D’acord amb la normativa vigent, seran d’aplicació els següents aspectes: 

Generals 
• Constitució de 27 de desembre de 1.978.(títol i, capítol iii, article 40.2) BOE de 

29 de desembre. 
• Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. Text refós de la llei de l’estatut 

dels treballadors. BOE de 29 de març. 
• Llei 31/1995, de 8 de novembre. Prevenció de riscos laborals. BOE de 10 de 

novembre. 
• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. Reglament dels serveis de prevenció. 

BOE de 31 de gener. 
• Reial Decret 780/1998. Modificació de reglament dels serveis de prevenció. 
• Llei 14/1986 de 25 d’abril. General de sanitat (articles 18, 19, 21 i 26). BOE de 

29 d’abril. 
• Llei 8/1998, de 7 d’abril. Infraccions i sancions en l’ordre social. BOE de 15 

d’abril. 
• Llei 15/1990, de 9 de agost. Ordenació sanitària de Catalunya. (article 8 i 

disposició addicional 7). DOGC de 30 de agost. 

• Llei 21/1992, de 6 de agost. Indústria (articles del 9 al 18). BOE de 23 de 
agost. 

• Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Text refós de la llei general de la 
seguretat social. BOE de 29 de juny. 

• Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de treball. BOE  
de 26 de setembre. 

• Ordre de 9 de març de 1971. Ordenança genera de seguretat i higiene en el 
treball. BOE de 16 i 17 de març. (derogada parcialment. Resta vigent: capítol 
vi “electricitat” per a totes les activitats, art.24 i capítol vii “prevenció i extinció 
d’incendis” per a edificis i establiments d’ús industrial, i capítols ii, iii, iv,v i vii 
per als llocs de treball exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 486/1997). 

Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses: 
• Decret 2414/61, de 30 de novembre. Reglament d’activitats molestes, 

insalubres, nocives i perilloses. BOE de 30 de novembre. 

Accidents majors: 

• Reial Decret 886/1988, de 15 de agost, sobre prevenció d’accidents majors en 
determinades activitats industrials. BOE de 5 d’agost. 

• Reial Decret 952/1990, de 298 de juny. Modifica els annexos i completa les 
disposicions del reial decret 886/1988. BOE de 21 de agost. 

Agents biològics: 

• Reial Decret 661/1997, de 12 de maig. Protecció dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. BOE de 
24 de maig. 

Aparells de pressió: 

• Reial Decret 1244/1979, de 26 de maig. Reglament d’aparells a pressió. BOE 
de 29 de maig. (i instruccions tècniques complementàries). 

• Reial Decret 1504/1990, de 23 de novembre. Modifica determinats articles 
del Reial Decret 1244/1979. BOE de 28 de novembre de 1990 i de 24 de 
gener de 1991. 

Aparells elevadors: 

• Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre. Reglament d’aparells d’elevació i 
de manutenció. BOE d’11 de desembre. (i instruccions tècniques 
complementàries). 

• Reial Decret 474/1988, de 30 de març. Disposicions d’aplicació de la directiva 
84/528/cee sobre aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de maig. 

• Reial Decret 1314/1997, d’1 d’agost. Disposicions d’aplicació de la directiva 
95/16/ce sobre ascensors. BOE de 30 de setembre. 
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Construcció: 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre. Disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció. BOE de 25 d’octubre. 

• Ordre, de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de llibre 
d’incidències en obres de construcció. DOGC de 27 de gener. 

Electricitat: 

• Reial Decret 2413/1973, de 20 de setembre. Reglament electrotècnic de 
baixa tensió. BOE de 9 d’octubre. (i instruccions tècniques complementàries). 

• Decret 3151/1968, de 21 de novembre. Reglament de línies elèctriques d’alta 
tensió. BOE de 27 de desembre. 

• Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i 
centres de transformació. BOE d’1 de desembre. (i instruccions tècniques 
complementàries). 

• Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i higiene en el 
treball. Capítol vi, electricitat. BOE de 16 de març. 

Equips de treball: 

• Reial Decret 1215/97, de 18 de agost. Disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 
d’agost. 

Incendis i explosions: 

• Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament ‘instal·lacions de 
protecció contra incendis. BOE de 14 de desembre. 

• Reial Decret 400/1996, d’1 de març. Disposicions d’aplicació de la directiva 
94-9 CE relativa als aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives. BOE de 8 d’abril. 

• Decret 374/1996, de 2 de desembre. Regulació dels bombers d’empresa. 
DOGC d’11 de desembre. 

Llocs de treball: 

• Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball. BOE de 23 d’abril. 

Malalties professionals: 

• Reial Decret 1995/1978, de 12 de maig. Quadre de malalties professionals. 
BOE de 25 d’agost. 

• Reial Decret 2821/1981, de 27 de novembre. Modifica el reial decret 
1995/1978. BOE d’1 de desembre. 

Manipulació manual de càrregues: 

• Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en 
particular dorsolumbars, per als treballadors. BOE de 23 d’abril. 

Màquines: 

• Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig. Reglament de seguretat en les 
màquines. (capítol vii). BOE de 21 de agost. 

• Reial Decret 1435/ 1992, de 27 de novembre. Disposicions d’aplicació de la 
directiva 89/392/cee relativa a les legislacions dels estats membres sobre 
màquines. BOE d’11 de desembre. 

• Reial Decret 56/1995, de 20 de gener. Modifica el reial decret 1435/1992. 
BOE de 8 de febrer. 

Proteccions personals: 

• Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre. Condicions per a la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual. BOE de 28 de desembre. 

• Ordre, de 16 de maig de 1994. Modifica el període transitori establert per el 
reial decret 1407/1992. BOE d’1 de juny. 

• Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer. Modifica el reial decret 1407/1992. 
BOE de 8 de març. 

• Resolució de 25 d’abril de 1996, de la direcció general de qualitat i seguretat 
industrial, per la qual es publica a títol informatiu, informació complementària 
establerta pel Reial Decret 1407/1992. BOE de 28 de maig. 

• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 
BOE de 12 de juny. 

Senyalització: 

• Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. BOE de 23 d’abril. 

Soroll: 

• Reial Decret 1316/1989, de 27 d’octubre. Protecció dels treballadors davant 
els riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. BOE de 2 de 
novembre. 
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1.11. PRESSUPOST TOTAL 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  65.766,34 
13,00 % Despeses Generals sobre 65.766,34  8.549,62 
6,00 % Benefici Industrial sobre 65.766,34  3.945,98 
 
Subtotal  78.261,94 
21,00 % I.V.A. sobre 78.261,94  16.435,01 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  94.696,95 
 

Aquest pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) puja a NORANTA-QUATRE 
MIL SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS 

 

1.12. CLASSIFICACIÓ DE CONTRACTISTA 

D'acord amb l'Ordre de 28 de juny de 1991, que modifica l’Ordre de 28 de març de 
1968 on es dictaren les normes complementàries per a la classificació de 
Contractistes de l’Estat, de conformitat amb l’establert a l’article 319 del Reglament 
General de Contractació, es proposa a continuació la classificació que s'ha d'exigir als 
Contractistes per a presentar-se a la licitació d'aquestes obres. 

 

a) Estar en possessió de la classificació de contractista de l’Estat següent: 

Grup G. Subgrup 5 Vials i pistes. Senyalització i abalissaments vials 

Grup I. Subgrup 1 Instal·lacions elèctriques. Enllumenats, il·luminacions i 
abalisaments lluminosos 

b) Tenir experiència en l’execució de projectes d’instal·lacions, conservació i 
reparació d’instal·lacions de regulació i supervisió de trànsit. 

c) Disposar d’una organització amb els elements personals i mitjans tècnics 
suficients per a la correcta execució del contracte, així com d’un equip de 
tècnics apte per a dirigir els treballs. 

 

1.13. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini per a l’execució de l’obra previst és de DOS (2) MESOS. 

 

1.14. REVISIÓ DE PREUS 

Com que es tracta d’una obra on el termini d’execució previst és inferior a un any no 
s’inclou clàusula de revisió de preus. 

 

1.15. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

ÍNDEX DEL PROJECTE 
1 ................................ Memòria 
 1.1 ................. Presentació i antecedents 

 1.2 ................. Objectiu i justificació del projecte 

 1.3 ................. Xarxa d’itineraris principals per a vianants 

 1.4 ................. Xarxa d’itineraris per a bicicletes 

 1.5 ................. Xarxa viària per a vehicles 

 1.6 ................. Xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu de superfície 

 1.7 ................. Organització i desenvolupament de les obres 

 1.8 ................. Serveis afectats 

 1.9 ................. Justificació de preus 

 1.10 ................. Seguretat i salut en els treballs 

 1.11 ................. Pressupost total  

 1.12 ................. Classificació de contractista 

 1.13 ................. Termini d’execució 

 1.14 ................. Revisió de preus 

 1.15 ................. Documents que integren el projecte 

2 ................................ Annexos a la Memòria 
 2.1 ................. Característiques tècniques del projecte 

 2.2 ................. Justificació de preus 

 2.3 ................. Accessibilitat per tothom 

 2.4 ................. Estudi de seguretat i salut 

3 ................................ Plànols 
 1.1 ................. Índex, situació i emplaçament del projecte 

 1.2 ................. Plànol guia 

 2.1 ................. Planta d’afectacions 

 2.2 ................. Planta de senyalització i resta de mesures 

 3 ................. Seccions transversals 

 4 ................. Plantes de detall 

 5 ................. Detalls constructius 

 6 ................. Detalls senyalització horitzontal i vertical 

4 ................................ Plec de condicions tècniques 
 4.1 ................. Prescripcions generals 

 4.2 ................. Seguretat en el treball 

 4.3 ................. Instruccions per a l’execució de les obres 

 4.4 ................. Relació de normes i reglaments 

 4.5 ................. Proposta sobre els terminis d’execució i garantia 

 4.6 ................. Sistema i forma d’execució dels replanteigs 

 4.7 ................. Condicions dels materials de l’obra 

 4.8 ................. Recepció i prova dels materials i equips i unitats d’obra 

 4.9 ................. Obres que queden ocultes, treballs defectuosos, vicis ocults 
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 4.10 ................. Neteja i conservació de les obres durant la seva execució i en el termini de garantia 

 4.11 ................. Prescripcions valoratives 

5 ................................ Pressupost 
 5.1 ................. Amidaments 

 5.2 ................. Quadres de preus 

 5.3 ................. Pressupostos parcials 

 5.4 ................. Pressupost d’execució material 

 5.5 ................. Pressupost d’execució per contracte 
 

 

Barcelona, juliol de 2015 
Els autors del Projecte, 

 
Jordi Parés i Estela 
Enginyer de Camins Canals i Ports 
Col·legiat número 12.602 

 
Bernat Borràs i Pujol 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
Col·legiat número 17.641 
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2. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

2.1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL PROJECTE 

2.1.1. Separadors del carril bicicleta 

El separador de carril bicicleta en calçada serà del model CIRCLE, comercialitzat per 
l’empresa ANORTEC. Aquesta peça és la que s’utilitza a tots els carrils bicicleta de la 
ciutat de Terrassa. 

Render disposició separador tipus CIRCLE 

 

 

A continuació es presenta la fitxa tècnica d’aquest element. 

 



FICHA TÉCNICA CARRIL BICI CIRCLE Pagina: 1/1

PRODUCTO: 09.12
DPTO:   I+D
FECHA:   20/07/09

P.I. Sud-Oest_C/ Mallorca, 41_08192 St. Quirze del Vallès_Barcelona_SPAIN_Tel. +34 937 213 810_Fax. +34 937 214 324_www.anortec.com

CARACTERISTICAS:

_Peso:                                   3,3 Kg

_Dureza:                                73 Shore A

_Resistencia a rotura:              79 kg/cm2

_Color:                                   Negro

_Temp. de uso: -40ºC / +65 ºC

_Resistencia a la intemperie:    Muy buena

_Resistencia  rayos UVA:          Muy buena

_Incorpora Banda Reflectante

_Posibilidad de incorporar escudo del ayuntamiento de la localidad
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2.1.2. Marquesines de parades de bus 

El model a utilitzar de marquesina serà la GIV Original, comercialitzada per l’empresa 
CLEAR CHANNEL. 

 

Marquesines tipus GIV Original 

 

 

A continuació es presenta la fitxa tècnica d’aquest element. 

 



 

LISTADO DE ELEMENTOS 
MARQUESINA GIV ORIGINAL  

ED.: 3 

 
 
  
 

1.- ELEMENTOS PARA MONTAJE E INSTALACION MARQUESINA 

 
 
 
 

 
 
 

ELABORADO POR: 

Dpto. Técnico 

A. Arranz 

 

Fecha: 22.03.2000 

 

 

 

LISTADO DE ELEMENTOS 
MARQUESINA GIV ORIGINAL  

ED.: 3 

 
1.          ELEMENTOS PARA MONTAJE E INSTALACION DE MARQUESINA 
Código Descripción Unidades  
ELEMENTOS PARA MONTAJE DE PATAS 

MAG4OP01 Pata 5 
 

MACOS001 T pequeña 15 
 

MAC3OP04 Perfil base cristal 2000 mm negro 5 
 

MAG4OP02 Cartela 5 

 
ELEMENTOS PARA MONTAJE DE CAPOTA 

MAG4OC01 Costilla 5 

MAG4OC02 Canalón delantero 1 

 

MAG4OC03 Canalón trasero 1 

 
MAG4OC04 Cubierta 1635x967x5 mm gris fume 4 *croquis 

MAG4OC05 Perfil base cubierta 1585 mm negro 5 
 

MAG4OC06 Perfil lengüeta cubierta 1585 mm 8  

MAG4OC07 Perfil borde cubierta 1585 mm 2 

MACOS001 T pequeña 10 

ELEMENTOS PARA MONTAJE DE BANCO 

MAG4OB01 Plataforma 1 

 

MAC3OB02 Soporte banco 3 

 



 

LISTADO DE ELEMENTOS 
MARQUESINA GIV ORIGINAL  

ED.: 3 

 
ELEMENTOS PARA MONTAJE DE PLANIMETRO (opcional) 

MAC3OL01 Bastidor 1 

            

MAC3OL02 Puerta 1 

            
MAC3OL03 Cubierta metacrilato 665X918X2 1 *croquis 
MAC3OL04 Cubierta metacrilato 665X918X3 1 *croquis 
MAG4OL01 Anclaje planímetro 4  
ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN DE MARQUESINA 

MAG4OP Pata montada 5 

MAG4OC Capota 1 

 

MAG4OB Banco 1 

 

MAG4OL Planímetro 630X880 1 

MAC3O004 Cristal de fondo 2000x965x6 mm 4 *croquis 

MAC3O005 Perfil lengüeta cristal 2000 mm 8                  

MAC3O006 Perfil borde cubierta 2000 mm 2 

 

MAG4O MARQUESINA G4 
MAG4O-Z MARQUESINA G4 METAL 
MAG4OB BANCO MARQUESINA G4 
MAG4OC-Z CAPOTA MARQUESINA G4 METAL 
MAC3OL-Z PLANÍMETRO MARQUESINA G4-C3 METAL 
MAG4OL-Z1 PLANIMETRO MARQUESINA G4 METAL (JAEN) 880X371 
MAG4OL-01 METACRILATO INCOLORO 910X410X2  (JAEN) 
MAG4OL-02 METACRILATO INCOLORO 910X410X3  (JAEN) 
MAG4OP-Z PATAS MARQUESINA G4 METAL 
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Fig. 1  

Fig. 2      
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1.          ELEMENTOS PARA MONTAJE E INSTALACION DE MARQUESINA 
Código Descripción Unidades  
ELEMENTOS PARA MONTAJE DE PATAS 

MAG4OP01 Pata 5 

MACOS001 T pequeña 15 

MAC3OP04 Perfil base cristal 2000 mm negro 5 

 
MAG4OP02 

 
Cartela 

 
5 

ELEMENTOS PARA MONTAJE DE CAPOTA 
 
 
MAG4OC01 

 
 
Costilla 

 
 

5 

MAG4OC02 Canalón delantero 1 

 
 
MAG4OC03 

 
 
Canalón trasero 

 
 

1 

 
MAG4OC04 Cubierta 1635x967x6 mm gris fume 4 *croquis 
MAG4OC05 Perfil base cubierta 1585 mm negro 5 

MAG4OC06 Perfil lengüeta cubierta 1585 mm 8 
 

MAG4OC07 Perfil borde cubierta 1585 mm 2 

MACOS001 T pequeña 10 

ELEMENTOS PARA MONTAJE DE BANCO 
 
 
 
MAG4OB01 

 
 
 
Plataforma 

 
 
 

1 

 
MAC3OB02 

 
Soporte banco 

 
3 
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ELEMENTOS PARA MONTAJE DE PLANIMETRO (opcional) 
 
MAC3OL01 

 
Bastidor 

 
1 

            
 
MAC3OL02 

 
Puerta 

 
1 

             
MAC3OL03 Cubierta metacrilato 665X918X2 1 *croquis 
MAC3OL04 Cubierta metacrilato 665X918X3 1 *croquis 
MAG4OL01 Anclaje planímetro 4  
ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN DE MARQUESINA 
MAG4OP Pata montada 5 

 
 
 
MAG4OC 

 
 
Capota 

 
 

1 

 
 
MAG4OB 

 
Banco 

 
1 

 
 
MAG4OL 

 
 
Planimetro 

 
 

1 

       
MAC3O004 cristal de fondo 2000x965x6 mm 4 *croquis 
MAC3O005 Perfil lengüeta cristal 2000 mm 8 

                 
MAC3O006 Perfil borde cubierta 2000 mm 2 
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2.          TORNILLERIA PARA MONTAJE E INSTALACION DE MARQUESINA 
Medida Norma Material Descripción Unidades 
TORNILLERIA PARA MONTAJE DE PATAS 
M6x12 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen antivandálico 15 
M8x16 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen antivandálico 20 
TORNILLERIA PARA MONTAJE DE CAPOTA 
M6x60 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen 10 
  Caucho Perfil 12,5 m 
TORNILLERIA PARA MONTAJE DE BANCO 
M6x16 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen 6 
TORNILLERIA PARA MONTAJE DE PLANIMETRO 
M6x55 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen antivandálico 4 
M5x16 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen antivandálico 3 
M6  INOX AISI 304 Tubtara 4 
TORNILLERIA PARA INSTALACION DE MARQUESINA 
M6X16 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen 15 
M6X20 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen 15 
M8X16 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen 6 
TORNILLERIA PARA ANCLAJE DE MARQUESINA  ANC-004 
M16X350  Hierro de ferralla Perno de anclaje 10 
M16 DIN 125 Hierro zincado Arandela plana 20 
M16 DIN 934 Hierro zincado Tuerca hexagonal 20 

 
Comprobar : 
Arandelas m10 ala ancha (cortada) 
Tornillos allen m8x12 
Tornillos allen m8x20 
Tuercas m10 
Tornillos m6x20 
Tornillos m6x12 
Tornillos m6x16 
 
 
3. HERRAMIENTAS PARA MONTAJE E INSTALACION DE MARQUESINA 
Llave para allen M6 y M8 con taladro 
Llave para allen M6 
Llave para allen M6 en T 
Llave fija para M16 
Llave tubo para M16 
Martillo de goma. 
Martillo plástico 
2 borriquetas 
Nivel 
Herramientas para obras de cimentación 
Plantilla de anclaje PLA-001 

MONTAJE E INSTALACION DE 
MARQUESINA GIV ORIGINAL 

ED.: 3 
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4. MONTAJE PATAS 
 
ELEMENTOS PARA MONTAJE DE PATAS 
Código Descripción Unidades 
MAG4OP01 Patas  5 
MACOS001 T pequeña 15 
MAC3OP04 Perfil base cristal 5 
MAG4OP02 Cartela 5 
 
TORNILLERIA PARA MONTAJE DE PATAS 
Medida Norma Material Descripción Unidades 
M6x12 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen antivandálico  15 
M8x16 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen antivandálico 20 
 
 
HERRAMIENTAS PARA MONTAJE DE PATAS 
Llave para allen M8  con taladro 
Llave para allen M8 y M6  
Martillo de goma. 
2 borriquetas 

Fig. 3                                            Fig. 4         
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1.Atornillar las T a las grapas mediante tornillos de M6x12. 
 
2. Introducir por las T de cada pata la guía del perfil base cristal. Fig. 5. 
 

       
Fig. 5  
 
3. Encajar por la parte superior de las patas la cartela haciendo palanca con un destornillador 
haciendo coincidir los taladros de la pata con los agujeros de los casquillos y atornillar la pata y 
la cartela con tornillos de M8x16. Fig. 6. 
 
4. Poner la cinta de termocel en los perfiles base 
 
 
 

 
 
Fig. 6 
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5. MONTAJE CAPOTA 
 
ELEMENTOS PARA MONTAJE DE CAPOTA 
Código Descripción Unidades 
MAG4OC01 Costilla 5 
MAG4OC02 Canalón delantero 1 
MAG4OC03 Canalón trasero 1 
MAG4OC04 Cubierta metacrilato 4 
MAG4OC05 Perfil base 5 
MAG4OC06 Perfil lengüeta 8 
MAG4OC07 Perfil borde 2 
MACOS001 T pequeña 10 
 
 
TORNILLERIA PARA MONTAJE DE CAPOTA 
Medida Norma Material Descripción Unidades 
M6x60 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen 10 
  Caucho Perfil 12,5 m 
 
HERRAMIENTAS PARA MONTAJE DE CAPOTA 
Llave para allen M6 
Martillo plástico 
2 borriquetas 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7 
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1. Colocar los canalones sobre las borriquetas en el trasero la tapa del canalón en más triangular. 
 
2. Atornilla las costillas a los canalones parte gruesa de la costilla al canalón trasero con 2 
tornillos en cada extremo, los tornillos interiores de M6x30 se atornillan los exteriores M6x14 se 
apuntan (fig. 8), para que entren mejor las cubiertas. 

Fig. 8              
3. Atornillar las T en las costillas y deslizar sobre ellas los perfiles bases poner la cinta de 
termocel antes de poner las cubiertas y atornillar bien los perfiles base atornillando las T, colocar 
las cubiertas entre ellos (fig. 9). 
 

Fig. 9                                
 
4. Encajar bien las cubiertas y para ello se debe introducir una parte lo más posible doblando el 
metacrilato para meter la parte contraria y los perfiles entre los canalones y terminar de roscar 
los tornillos exteriores M6x14. 
 
5. Después colocar los perfiles lengüeta para sujetar bien las cubiertas. 
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6. MONTAJE BANCO 
 
ELEMENTOS PARA MONTAJE DE BANCO 
Código Descripción Unidades 
MAG4OB01 Plataforma 1 
MAC3OB02 Soporte banco 3 
 
TORNILLERIA PARA MONTAJE DE BANCO 
Medida Norma Material Descripción Unidades 
M6x16 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen 6 
 
HERRAMIENTAS PARA MONTAJE DE BANCO 
Llave para allen M6 en T 
 
 

 
Fig. 10 
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7. MONTAJE PLANIMETRO 
 
ELEMENTOS PARA MONTAJE DE PLANIMETRO 
Código Descripción Unidades  
MAC3OL01 Bastidor 1 
MAC3OL02 Puerta 1 
MAC3OL03 Cubierta metacrilato 1 
MAC3OL04 Cubierta metacrilato 1 
MAG4OL01 Anclaje de planímetro 4 
 
 
TORNILLERIA PARA MONTAJE DE PLANIMETRO 
Medida Norma Material Descripción Unidades 
M6x55 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen antivandálico 4 
M5x16 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen antivandálico 3 
 
HERRAMIENTAS PARA MONTAJE DE PLANIMETRO 
Llave para allen M6 con taladro 
Llave para allen M5 con taladro 
Taladradora con broca nº6 
 
1. Taladrar en dos puntos las dos patas donde se quiera poner el planímetro. 
2. Atornillar bastidor a las patas mediante cuatro tornillos M6x55. 
3. Poner puerta y atornillar por la parte inferior mediante tres tornillos M5x16. 

Fig. 11                   
   
 
8. INSTALACION MARQUESINA 
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ELEMENTOS PARA INSTALACION DE MARQUESINA 
Código Descripción Unidades 
MAG4OP Pata montada 5 
MAG4OB Banco 1 
MAG4OC Capota 1 
MAC3O004 Cristal de fondo 4 
MAC3O005 Perfil lengüeta cristal 8 
MAC3O006 Perfil borde cristal 2 
 
TORNILLERIA PARA INSTALACION DE MARQUESINA 
Medida Norma Material Descripción Unidades 
M6x16 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen 15 
M6x20 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen 15 
M8x16 DIN 912 INOX AISI 304 Tornillo allen 6 
TORNILLERIA PARA ANCLAJE DE MARQUESINA   ANC-004 
M16x350  Hierro de ferralla Pernos de anclaje 10 
M16 DIN 125 Hierro zincado Arandela plana 20 
M16 DIN 934 Hierro zincado Tuerca hexagonal 20 
 
HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE MARQUESINA 
Llave fija para M16 
Llave tubo para M16 
Llave para allen M6 
Llave para allen M6 en T 
Nivel 
Herramientas para obra de cimentación 
Plantilla de anclaje PLA-001 
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1. Realizar cimentación. 
 
2. Poner en cada perno una tuerca M16 y una arandela M16. Nivelar. 
 
3. Introducir las patas por los pernos. 
 
4. Poner en cada perno una arandela M16 y una tuerca M16. Nivelar horizontal y verticalmente. 
Apretar tuercas. Fig. 12. 
 

 
Fig. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Colocar la capota de forma  inclinada e introducir las cartelas por las costillas haciendo 
coincidir los agujeros y apuntar la capota por las costillas por los laterales con tornillos de 
M8x16. Fig. 13. 
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Fig. 13  
 
 
6. Elevar la capota hasta ponerla en horizontal y atornillarla por la parte trasera inferior con 
tornillos M6x20. Fig. 14. 
 

Fig.14  
 
 
 
 
11. Poner cristales ajustando con perfiles lengüeta cristal. 
 
12. Atornillar banco a las patas 2, 3 y 4 mediante seis tornillos M8x1. 
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Fig. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. MEDIDAS GENERALES 
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Fig. 16 
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2.2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

 



Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 22,37000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 22,37000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 22,74000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 23,12000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,37000 €
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 34,31000 €
A013M000 h Ajudant muntador 19,86000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000 €
A0140000 h Manobre 18,69000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,34000 €

Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,95000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 65,71000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,41000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,34000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €
C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 45,49000 €
C1503000 h Camió grua 44,62000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73000 €
C1705700 h Formigonera de 250 l 2,80000 €
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,04000 €
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 34,77000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,59000 €
C1B0V200 h Màquina de granallat per a eliminació de pintures de marca vial autopropulsada 46,56000 €
C2005000 h Regle vibratori 4,53000 €
C200F000 h Màquina taladradora 3,70000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,99000 €



Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,63000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,79000 €
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 65,61000 €
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,21000 €
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
59,55000 €

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

59,55000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,25000 €

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

29,51000 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 3,75000 €
B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,14000 €
B96511C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de

classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

5,65000 €

B965IN01 m Vorada recta de formigó, tipus Barbacana, de transició de rebaix de vorera costat esquerre o dret 13,28000 €
B965IN02 m Vorada recta de formigó, tipus Barbacana, de rebaix de vorera central 13,28000 €
B9811G4F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de

pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
87,15000 €

B981PG4F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça

99,80000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,06000 €
B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 10,82000 €
B9E1V000 m2 Panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 11,82000 €
B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt 15,00000 €
BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 5,42000 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,44000 €
BBAZIN01 u Peça per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, del tipus CIRCLE unificat a la

ciutat de Terrassa, inclòs dos perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs
químics, volanderes,...).

31,93000 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 46,90000 €
BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 50,45000 €
BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 26,35000 €
BQ116B11 u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, d'1,75 m de llargària, amb respatller de fusta i amb

suports de fosa d'alumini
677,17000 €

BQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma
d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

45,00000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €

Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

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

Rend.: 1,000 71,60000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 19,34000 = 17,40600

Subtotal: 17,40600 17,40600
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,80000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000
Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,79000 = 10,91350
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,63000 = 0,29340
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 103,30000 = 15,49500

Subtotal: 52,75740 52,75740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17406

COST DIRECTE 71,59746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,59746

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.: 1,000 154,32000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,34000 = 20,30700

Subtotal: 20,30700 20,30700
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425
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 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 18,02000 = 27,57060
B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000      x 0,21000 = 84,00000
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 132,55660 132,55660



Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20307

COST DIRECTE 154,32092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,32092

Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-1 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 65,71000 = 2,62840

Subtotal: 3,82840 3,82840

COST DIRECTE 3,82840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,82840

P-2 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 65,71000 = 3,28550

Subtotal: 4,48550 4,48550

COST DIRECTE 4,48550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48550

P-3 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 10,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,384 /R x 19,34000 = 7,42656

Subtotal: 7,42656 7,42656
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,036 /R x 50,00000 = 1,80000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,086 /R x 15,95000 = 1,37170

Subtotal: 3,17170 3,17170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11140

COST DIRECTE 10,70966
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,70966

P-4 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

A0150000 h Manobre especialista 0,410 /R x 19,34000 = 7,92940

Subtotal: 7,92940 7,92940
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,175 /R x 15,95000 = 2,79125
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

Subtotal: 3,99125 3,99125

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11894

COST DIRECTE 12,03959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,03959

P-5 F2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 10,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,342 /R x 19,34000 = 6,61428

Subtotal: 6,61428 6,61428
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,171 /R x 15,95000 = 2,72745
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,014 /R x 50,00000 = 0,70000

Subtotal: 3,42745 3,42745

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09921

COST DIRECTE 10,14094
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,14094

P-6 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,170 /R x 19,34000 = 3,28780

Subtotal: 3,28780 3,28780
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 9,04000 = 1,53680

Subtotal: 1,53680 1,53680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04932

COST DIRECTE 4,87392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,87392
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

P-7 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,34000 = 3,86800

Subtotal: 3,86800 3,86800
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 9,04000 = 1,80800

Subtotal: 1,80800 1,80800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05802

COST DIRECTE 5,73402
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73402

P-8 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica,
termoplàstica o de dos components mitjançant
granellat

Rend.: 1,000 10,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1538 /R x 19,34000 = 2,97449

Subtotal: 2,97449 2,97449
Maquinària

C1B0V200 h Màquina de granallat per a eliminació de pintures de
marca vial autopropulsada

0,1538 /R x 46,56000 = 7,16093

Subtotal: 7,16093 7,16093

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04462

COST DIRECTE 10,18004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,18004

P-9 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,044 /R x 82,41000 = 3,62604

Subtotal: 3,62604 3,62604

COST DIRECTE 3,62604
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62604
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

P-10 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 75,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,69000 = 8,41050
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 22,37000 = 3,35550

Subtotal: 11,76600 11,76600
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,53000 = 0,67950

Subtotal: 0,67950 0,67950
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 59,55000 = 62,52750

Subtotal: 62,52750 62,52750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17649

COST DIRECTE 75,14949
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,14949

P-11 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

Rend.: 1,000 25,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,69000 = 0,93450

Subtotal: 0,93450 0,93450
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 5,67425 5,67425
Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 18,89550 18,89550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01402

COST DIRECTE 25,51827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,51827

P-12 F96511C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a

Rend.: 1,000 24,28 €
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PARTIDES D'OBRA

compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 18,69000 = 8,78430
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 22,37000 = 5,14510

Subtotal: 13,92940 13,92940
Materials

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

0,0021      x 29,51000 = 0,06197

B96511C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 5,65000 = 5,93250

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0726      x 57,13000 = 4,14764

Subtotal: 10,14211 10,14211

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20894

COST DIRECTE 24,28045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,28045

P-13 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a
rebaix de vorera, costat esquerre o dret, monocapa,
amb secció normalitzada, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 31,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,460 /R x 18,69000 = 8,59740
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 22,37000 = 4,92140

Subtotal: 13,51880 13,51880
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0638      x 57,13000 = 3,64489

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

0,0021      x 29,51000 = 0,06197

B965IN01 m Vorada recta de formigó, tipus Barbacana, de
transició de rebaix de vorera costat esquerre o dret

1,050      x 13,28000 = 13,94400

Subtotal: 17,65086 17,65086
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20278

COST DIRECTE 31,37244
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,37244

P-14 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de
vorera, central, monocapa, amb secció normalitzada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 31,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,460 /R x 18,69000 = 8,59740
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 22,37000 = 4,92140

Subtotal: 13,51880 13,51880
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0638      x 57,13000 = 3,64489

B965IN02 m Vorada recta de formigó, tipus Barbacana, de rebaix
de vorera central

1,050      x 13,28000 = 13,94400

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

0,0021      x 29,51000 = 0,06197

Subtotal: 17,65086 17,65086

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20278

COST DIRECTE 31,37244
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,37244

P-15 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de
formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades
amb morter

Rend.: 1,000 10,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,061 /R x 18,69000 = 1,14009
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 22,37000 = 5,59250

Subtotal: 6,73259 6,73259
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 32,25000 = 0,20318

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

0,001      x 103,30000 = 0,10330

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,63000 = 0,00163
B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20

cm i 10 cm de gruix, preu alt
0,200      x 15,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,30811 3,30811
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10099

COST DIRECTE 10,14169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,14169

P-16 F9811G4F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40
cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

Rend.: 1,000 107,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 18,69000 = 8,22360
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 22,37000 = 4,92140

Subtotal: 13,14500 13,14500
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,020      x 32,25000 = 0,64500

B9811G4F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020      x 87,15000 = 88,89300

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0733      x 57,13000 = 4,18763

Subtotal: 93,72563 93,72563

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19718

COST DIRECTE 107,06781
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,06781

P-17 F981LG4F u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural

Rend.: 1,000 122,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 22,37000 = 10,06650
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,69000 = 8,41050

Subtotal: 18,47700 18,47700
Materials

B981PG4F u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça

1,000      x 99,80000 = 99,80000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,022      x 32,25000 = 0,70950

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0525      x 57,13000 = 2,99933

Subtotal: 103,50883 103,50883
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27716

COST DIRECTE 122,26299
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,26299

P-18 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 32,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 22,37000 = 12,97460
A0140000 h Manobre 0,440 /R x 18,69000 = 8,22360

Subtotal: 21,19820 21,19820
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,63000 = 0,00163
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,06000 = 6,18120
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

0,0315      x 154,32092 = 4,86111

Subtotal: 11,36417 11,36417

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31797

COST DIRECTE 32,88034
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,88034

P-19 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot
de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment
blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 38,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 22,37000 = 12,97460
A0140000 h Manobre 0,440 /R x 18,69000 = 8,22360

Subtotal: 21,19820 21,19820
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,63000 = 0,00163
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons

UNE 80305, en sacs
0,0031      x 160,16000 = 0,49650

B9E1V000 m2 Panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, per
a pas de vianants

1,020      x 11,82000 = 12,05640

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

0,0315      x 154,32092 = 4,86111

Subtotal: 17,41564 17,41564
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31797

COST DIRECTE 38,93181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,93181

P-20 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color
amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 38,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 22,37000 = 12,97460
A0140000 h Manobre 0,440 /R x 18,69000 = 8,22360

Subtotal: 21,19820 21,19820
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,63000 = 0,00163
B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de

vianants
1,020      x 10,82000 = 11,03640

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,14000 = 0,80070
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons

UNE 80305, en sacs
0,0031      x 160,16000 = 0,49650

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

0,0315      x 154,32092 = 4,86111

Subtotal: 17,19634 17,19634

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31797

COST DIRECTE 38,71251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,71251

P-21 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura
dos components i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 18,69000 = 0,06542
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 22,37000 = 0,15659

Subtotal: 0,22201 0,22201
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0612      x 3,44000 = 0,21053
BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,102      x 5,42000 = 0,55284

Subtotal: 0,76337 0,76337
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00333

COST DIRECTE 1,11041
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11041

P-22 FBA1F012 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
contínua no reflectora de 15 cm d'amplària, amb
pintura dos components, amb màquina
autopropulsada

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 18,69000 = 0,09345
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 22,37000 = 0,22370

Subtotal: 0,31715 0,31715
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 34,77000 = 0,17385

Subtotal: 0,17385 0,17385
Materials

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,153      x 5,42000 = 0,82926

Subtotal: 0,82926 0,82926

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00476

COST DIRECTE 1,32502
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32502

P-23 FBA1IN01 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 3/4 de
relació pintat/no pintat, amb pintura dos components i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 22,37000 = 0,15659
A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 18,69000 = 0,06542

Subtotal: 0,22201 0,22201
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170
Materials

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,0585      x 5,42000 = 0,31707
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,035      x 3,44000 = 0,12040

Subtotal: 0,43747 0,43747
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00333

COST DIRECTE 0,78451
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78451

P-24 FBA1IN02 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
discontínua no reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura dos components i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 22,37000 = 0,15659
A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 18,69000 = 0,06542

Subtotal: 0,22201 0,22201
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170
Materials

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,0488      x 5,42000 = 0,26450

Subtotal: 0,26450 0,26450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00333

COST DIRECTE 0,61154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61154

P-25 FBA1IN03 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
discontínua no reflectora de 10 cm d'amplària i
0,8/0,8 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 22,37000 = 0,15659
A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 18,69000 = 0,06542

Subtotal: 0,22201 0,22201
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170
Materials

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,0488      x 5,42000 = 0,26450

Subtotal: 0,26450 0,26450
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00333

COST DIRECTE 0,61154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61154

P-26 FBA1IN04 m Pintat sobre paviment de punts de 10 cm de
diàmetre, separats 0,8 metres entre ells, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 22,37000 = 0,15659
A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 18,69000 = 0,06542

Subtotal: 0,22201 0,22201
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170
Materials

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,0122      x 5,42000 = 0,06612

Subtotal: 0,06612 0,06612

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00333

COST DIRECTE 0,41316
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41316

P-27 FBA24112 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
reflectora de 40 cm d'amplària, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 22,37000 = 0,38029
A0140000 h Manobre 0,0085 /R x 18,69000 = 0,15887

Subtotal: 0,53916 0,53916
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 26,59000 = 0,22602

Subtotal: 0,22602 0,22602
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,240      x 3,44000 = 0,82560
BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,408      x 5,42000 = 2,21136

Subtotal: 3,03696 3,03696
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00809

COST DIRECTE 3,81023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,81023

P-28 FBA2IN01 m Pintat sobre paviment de faixa transversal
discontínua no reflectora de 25 cm d'amplària i
0,25/0,25 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos
components, amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 22,37000 = 0,42503
A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 18,69000 = 0,17756

Subtotal: 0,60259 0,60259
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 26,59000 = 0,25261

Subtotal: 0,25261 0,25261
Materials

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,1275      x 5,42000 = 0,69105

Subtotal: 0,69105 0,69105

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00904

COST DIRECTE 1,55529
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55529

P-29 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no
reflectora, amb pintura dos components, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 9,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 22,37000 = 1,87908
A0140000 h Manobre 0,042 /R x 18,69000 = 0,78498

Subtotal: 2,66406 2,66406
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 26,59000 = 1,11678

Subtotal: 1,11678 1,11678
Materials

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 1,020      x 5,42000 = 5,52840

Subtotal: 5,52840 5,52840
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03996

COST DIRECTE 9,34920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,34920

P-30 FBAYIN01 u Col·locació de separador de carril bici model
Terrassa amb dos perns d'ancoratge

Rend.: 1,000 47,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,3451 /R x 22,37000 = 7,71989
A0140000 h Manobre 0,3451 /R x 18,69000 = 6,44992

Subtotal: 14,16981 14,16981
Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,3451 /R x 3,70000 = 1,27687

Subtotal: 1,27687 1,27687
Materials

BBAZIN01 u Peça per a la segregació de carrils bici, amb
elements reflectants, del tipus CIRCLE unificat a la
ciutat de Terrassa, inclòs dos perns d'ancoratge per a
la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics,
volanderes,...).

1,000      x 31,93000 = 31,93000

Subtotal: 31,93000 31,93000

COST DIRECTE 47,37668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,37668

P-31 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 60,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 23,12000 = 3,93040
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 19,86000 = 3,37620

Subtotal: 7,30660 7,30660
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600

Subtotal: 6,42600 6,42600
Materials

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 46,90000 = 46,90000

Subtotal: 46,90000 46,90000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10960

COST DIRECTE 60,74220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,74220

P-32 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 64,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 23,12000 = 4,12692
A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 19,86000 = 3,54501

Subtotal: 7,67193 7,67193
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 37,80000 = 6,74730

Subtotal: 6,74730 6,74730
Materials

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 50,45000 = 50,45000

Subtotal: 50,45000 50,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11508

COST DIRECTE 64,98431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,98431

P-33 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 31,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 22,37000 = 1,11850
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,69000 = 1,86900

Subtotal: 2,98750 2,98750
Materials

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

1,000      x 26,35000 = 26,35000

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

0,0294      x 71,59746 = 2,10497

Subtotal: 28,45497 28,45497

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04481

COST DIRECTE 31,48728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,48728
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P-34 FQ116B11 u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, d'1,75 m
de llargària, amb respatller de fusta i amb suports de
fosa d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 699,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 22,37000 = 11,85610
A0140000 h Manobre 0,530 /R x 18,69000 = 9,90570

Subtotal: 21,76180 21,76180
Materials

BQ116B11 u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, d'1,75 m
de llargària, amb respatller de fusta i amb suports de
fosa d'alumini

1,000      x 677,17000 = 677,17000

Subtotal: 677,17000 677,17000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54405

COST DIRECTE 699,47585
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 699,47585

P-35 FQ21IN02 u Trasllat de paperera, col·locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 11,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 22,37000 = 6,26360
A0140000 h Manobre 0,280 /R x 18,69000 = 5,23320

Subtotal: 11,49680 11,49680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17245

COST DIRECTE 11,66925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,66925

P-36 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20
cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75
cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

Rend.: 1,000 73,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 23,12000 = 6,93600
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 19,86000 = 5,95800

Subtotal: 12,89400 12,89400
Materials

BQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

1,000      x 45,00000 = 45,00000

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 4,000      x 3,75000 = 15,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32235

COST DIRECTE 73,21635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,21635

P-37 FQZAIN01 u Trasllat de parada de bus Rend.: 1,000 45,66 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,37000 = 22,37000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,69000 = 18,69000

Subtotal: 41,06000 41,06000
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

0,060      x 59,55000 = 3,57300

Subtotal: 3,57300 3,57300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,02650

COST DIRECTE 45,65950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,65950

P-38 FR6P1466 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc, amb un recorregut de fins a 2
km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de
120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25%
de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

Rend.: 1,000 332,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 1,550 /R x 24,86000 = 38,53300
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 1,150 /R x 34,31000 = 39,45650

Subtotal: 77,98950 77,98950
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,5095 /R x 50,00000 = 75,47500
C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 44,62000 = 22,31000
C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,160 /R x 45,49000 = 7,27840
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,840 /R x 37,34000 = 31,36560

Subtotal: 136,42900 136,42900
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,170      x 1,63000 = 0,27710
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ

05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
0,054      x 55,88000 = 3,01752

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

1,7163      x 65,61000 = 112,60644
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Subtotal: 115,90106 115,90106

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,94974

COST DIRECTE 332,26930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,26930

P-39 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 15,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 19,34000 = 1,16040
A0140000 h Manobre 0,210 /R x 18,69000 = 3,92490
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 22,74000 = 6,82200
A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 22,37000 = 1,16324

Subtotal: 13,07054 13,07054
Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 6,99000 = 2,09700
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 15,95000 = 0,47850

Subtotal: 2,57550 2,57550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19606

COST DIRECTE 15,84210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,84210

P-40 GBA2U020 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua
sonora de 40 cm, amb pintura de dos components en
fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm,
amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 23,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,69000 = 3,73800
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 22,37000 = 8,94800

Subtotal: 12,68600 12,68600
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,200 /R x 26,59000 = 5,31800

Subtotal: 5,31800 5,31800
Materials

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 1,000      x 5,42000 = 5,42000

Subtotal: 5,42000 5,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19029

COST DIRECTE 23,61429
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,61429
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P-41 PPA0AC01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per al
subministrament i instal·lació de marquesina de bus
urbà model GIV Original, subministrada per Clear
Channel

Rend.: 1,000 6.302,52 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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XPASS001 u Partida alçada a justificar per a l'estudi de seguretat i
salut

Rend.: 1,000 4.489,15 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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2.3. ACCESSIBILITAT PER A TOTHOM 

Durant l’execució dels treballs de carrer, és a dir durant l’execució de les unitats 
d’obra com canalitzacions, pericons, fonaments,...es tindrà cura de deixar una zona 
adequada per tal que la mobilitat de persones (i en especial aquelles amb problemes 
de mobilitat) i vehicles quedi adequadament garantida. 

Per això es tindrà en compte els següents aspectes: 

1. Per a la ubicació de la caseta d’obra i el magatzem de materials, eines i 
mitjans auxiliars, s’estudiarà un emplaçament estratègic que minimitzi 
aquesta incidència negativa ocupant l’espai imprescindible, aprofitant les 
zones que el trànsit no utilitza regularment. 

2. Es tindrà una cura especial de la planificació del treball a fi de reduir al mínim 
el temps de permanència en obra d’aquests elements. No es permetrà 
l’emmagatzematge de materials ni mitjans auxiliars més temps de 
l’estrictament necessari per a la seva utilització o posada en obra. 

3. Per a la seguretat del pas de vianants es formarà un passadís d’amplada no 
inferior a 90 cm. al llarg de la rasa i protegit amb tanques. Quan l’amplada de 
la vorera no permeti simultàniament l’obertura de la rasa, la disposició dels 
materials i l’existència de l’esmentat pas longitudinal de 90 cm., s’habilitarà 
un passadís d’aquestes característiques a la calçada, amb derivacions cap a 
cadascun del accessos als immobles. En tot moment, aquests passos es 
mantindran expedits, almenys a la meitat de l’amplada. 

4. S’haurà de garantir l’entrada i sortida als immobles de la zona afectada. Quan 
s’hagi de salvar alguna rasa oberta aquesta es cobrirà amb planxes de fusta 
o metàl·liques que tinguin prou rigidesa i que siguin inamovibles quan es 
trepitgin. 

5. Per poder efectuar els treballs de càrrega i descàrrega de materials que 
puguin tenir incidència en la circulació, s’haurà d’avisar prèviament als serveis 
municipals i obtenir la seva autorització. 

 

Tancat de protecció 

1. Tot element que alteri d’alguna manera la superfície vial suposarà un 
obstacle que haurà de ser protegit amb tanques. 

Aquests obstacles poden ser tant les casetes d’obra com els materials, la 
maquinaria, les eines o els mitjans auxiliars que puguin estar 
emmagatzemats, així com les mateixes rases o les operacions de preparació 
de materials. 

2. La protecció de tots aquests elements serà continua en tot el perímetre i es 
farà per mitjà de tanques consistents, prou estables i perfectament alineades. 
Aquest tancat significarà la delimitació dels espais destinats a cadascun dels 
tres usos que n’ocupen: trànsit de vianants, trànsit rodat i canalització. 

 

Senyalització  

Les exigències de manteniment del trànsit de vianants i de rodat obliguen a disposar 
una senyalització vertical materialitzada en senyals reglamentaris de trànsit i rètols 
indicadors que garanteixin en tot moment la seguretat dels vianants i del trànsit 
rodat. 

1. Els senyals de trànsit a disposar seran com a mínim els exigits per la legislació 
viària vigent. 

2. Tota la senyalització i el tancat estaran suficientment il·luminats duran les 
hores nocturnes mitjançant elements lluminosos de color vermell o groc. 

3. Tots els elements que s’instal·lin tant en la senyalització com en el tancat i en 
la informació, seran els models homologats per aquest Ajuntament.  

 

Neteja 

1. És obligació del contractista la neteja diària i sistemàtica de la via pública que 
resulti afectada per la realització de les obres. 

2. Es prohibeix netejar la maquinària i els tancs de formigó a la via pública. 

 

Reposició dels paviments a les zones rodades. 

1. Amb caràcter general i independent del tipus de paviment a reposar, 
s’estableix l’obligatorietat de disposar sobre el rebliment de la rasa, i 
prèviament a la pavimentació, una subbase de tot-u artificial de 15 cm. de 
gruix. 

2. Paviment d’aglomerat asfàltic en calent. 
a. L’extensió de la reposició de la capa de rodament serà com a mínim 

de 40 cm. A cada costat de les vores de la rases o el sondatge i 
sempre en el sentit transversal i longitudinal del carrer i es procurarà 
que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les 
rodes del vehicle. 

b. L’estesa de d’aglomerat es farà mecànicament i només quan això no 
sigui possible es permetrà l’estesa manual en superfícies petites. 

c. La reposició s’ajustarà a les rasants  
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d. De la calçada i es procurarà que sigui el més imperceptible possible 
per a la circulació rodada. 

3. Paviment de formigó en massa: 
a. Als carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran en 

lloses senceres, respectant les juntes longitudinals i transversals de 
dilatació degudament segellades. 

b. El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del 
que hi havia construït abans. 

4. Altres tipus de paviments: 

La reposició d’aquells paviments no esmentats expressament en aquest 
article es farà construint un tipus de paviment de característiques iguals a 
l’existent i la reposició s’ajustarà a les rasants de la calçada, procurant que 
sigui imperceptible per a la circulació rodada. 

 

Reposició de voreres 

1. El paviment a reposar de les voreres serà del mateix tipus i textura que 
l’existent, excepte quan les voreres afectades estiguin pavimentades amb 
lloses de pedra antiga, Ja que en aquest cas la reposició es farà amb les 
llosetes que s’indiquen en el punt 3. 

2. Es reposaran llosetes senceres, de manera que no quedi cap lloseta 
deteriorada per l’obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi 
estat afectada per aquesta obra. 

3. En l’acabat superficial, es tindrà especial cura de que no quedin “bosses” on 
després es pugui acumular l’aigua. 

 

Reposició provisional 

1. Quan hagin de transcorre més de quaranta-vuit hores, tant en calçades, com 
en voreres, entre el rebliment de la rasa i la reposició definitiva del paviment, 
haurà de construir-se immediatament després que hagin acabat les obres de 
rebliment, un paviment provisional amb formigó i/o aglomerat de fred, 
deixant les superfícies al mateix nivell que les antigues i totalment netes. 

En el cas que el termini sigui inferir a l’esmentat, immediatament després del 
rebliment de la rasa es podrà cobrir amb terra fins al nivell de paviment, o bé 
tapar-la amb planxes, deixant totalment expedita la superfície. 

2. L’empresa haurà de vigilar en tot moment la conservació dels paviments 
provisionals, especialment en casos de pluja o altres incidències. 

 

Rases d’encreuament. 

1. Abans de cobrir la rasa d’encreuament s’haurà de col·locar tanques i senyals 
de trànsit indicant l’estretament del pas i la realització d’obres. 

2. Per garantir el pas del trànsit rodat, primerament es farà l’obertura d’un 50% 
de l’ample de la calçada, col·locant planxes de ferro en acabar i després es 
procedirà a obrir la resta. 

3. S’haurà de comunicar a la policia Municipal amb 24 hores d’antelació l’inici 
dels treballs de la rasa d’encreuament. 

4. La rasa d’encreuament s’obrirà es taparà i es compactarà en el mateix dia, 
tret del paviment de la capa de trànsit. 

 

Protecció de l’arbrat i mobiliari urbà 

1. La totalitat dels elements instal·lats a les voreres que puguin quedar afectats 
pel traçat de la canalització seran respectats, s’haurà de reposar aquells que 
accidentalment puguin resultar malmesos així com reposar amb pintura 
reflectant tota la senyalització horitzontal que s’hagi malmès Cal prestar una 
atenció especial a l’arbrat. S’hauran de mantenir els escocells lliures i regar 
els arbres periòdicament, amb els mitjans de l’empresa constructora, sempre 
que aquest servei no pugui prestar-se normalment des de l’exterior de la 
zona en obres. 

2. L’empresa haurà de realitzar al seu càrrec les obres de protecció de l’arbrat i 
les plantacions que puguin resultar-ne afectades. La distància mínima que cal 
respectar entra la vora de la rasa i l’arbrat no serà en planta inferior a un 
metre. 

 

Tapes de registre 

Quan l’obra de canalització que calgui construir inclogui la implantació en superfície 
d’algun element tal com reixes o tapes de registre, aquestes hauran de complir les 
següents condicions: 

1. Es col·locaran sempre el mateix nivell de terra, en perfecta unió amb el 
circumdat, de manera que no existeixi perill tant per al trànsit de vianants 
con per al rodat. 

2. A les voreres, les tapes rectangulars petites es col·locaran perpendicularment 
a la vorada en la seva dimensió màxima, excepte les boques d’incendi que se 
situaran paral·leles a aquesta. 
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2.4. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

DADES GENERALS 

Identificació de l’obra: 

Obra…………… : Execució de les obres de les mesures contingudes en l’estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada del Parc Vallès de Terrassa 

Duració treballs. : 2 mesos 

Promotor……… : Pradera Management Spain, S.L. 

Localització…… : Terrassa 

Tipus instal·lació : Pavimentació, senyalització i protecció 

 

Designació de coordinador en matèries de seguretat: 

Nombre de projectistes: 1 

Necessitat de designar coordinador de seguretat: NO 

  Fase elaboració projecte: NO 

  Fase d’execució de l’obra: NO 

 

Riscos especials: 

No hi ha previstos treballs que impliquin riscos especials. 

 

Serveis i xarxes de distribució possiblement afectades per l’obra 

Xarxa de distribució d’aigua potable 

Xarxa de gas 

Xarxa de telecomunicacions 

Xarxa de baixa/mitja tensió 

Xarxa de clavegueram 

Xarxa d’enllumenat públic 
 

2.4.1. Memòria 

2.4.1.1.Promotor 

El promotor d’aquest projecte és PARC VALLÈS (del grup inversor PRADERA) que 
encarrega a Ingeniería de Tráfico, SL (INTRA) la redacció del “projecte d’execució de 

les mesures contingudes en l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Parc 
Vallès”, al municipi de Terrassa. 

 

2.4.1.2.Autors del projecte 

Els autors del projecte són l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Jordi Parés Estela i 
l’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques Bernat Borràs Pujol. 

 

2.4.1.3.Coordinador de seguretat durant l’elaboració del projecte 

Els autors del projecte fan les funcions de Coordinadors de Seguretat durant la 
redacció del treball. 

 

2.4.1.4.Autors de l’estudi de seguretat i salut 

L’Estudi de Seguretat i Salut del present projecte ha estat redactat pels autors del 
projecte, Jordi Parés Estela i Bernat Borràs Pujol. 

 

2.4.1.5.Objecte d'aquest estudi 

La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut al treball és establir, durant l’execució 
de les obres objecte del Contracte, les previsions respecte a prevenció de riscos 
d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment que es realitzi durant el temps de 
garantia, a l’hora que es defineixen els locals preceptius d’higiene i benestar dels 
treballadors.  

Serveix per a donar les directrius bàsiques al Contractista per a portar a terme la 
seva obligació de redacció d’un Pla de Seguretat i Salut al qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d’execució, les 
previsions compreses en aquest Estudi. Per això els errors o omissions que 
poguessin existir al mateix, mai podran ser reclamades pel Contractista.  

Aquest Pla facilitarà l’esmentada tasca de previsió, prevenció i protecció professional, 
sota el control de la Direcció d’Obra.  

Tot això es realitzarà amb estricte compliment de l’articulat complet del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’implanta la obligatorietat de la inclusió d’un 
Estudi de Seguretat i Salut al Treball als Projectes d’edificació i obres públiques.  

D’acord amb el citat articulat el Pla serà sotmès, per a la seva aprovació expressa, 
abans de l’inici dels treballs, a la Direcció d’Obra, mantenint-se desprès de la seva 
aprovació una còpia a la seva disposició a obra. Altra còpia es remetrà al Comitè de 
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Seguretat i Salut i, al seu defecte, als Representants dels treballadors. Serà 
document d’obligada presentació enfront l’autoritat laboral encarregada de concedir 
l’obertura del Centre de Treball, i estarà també a disposició permanent de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels Tècnics dels Gabinets Tècnics 
Provincials de Seguretat i Salut per a la realització de les seves funcions.  

L’objecte de l’Estudi és el següent:  

a. Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn.  

b. Organitzar el treball de forma tal que els riscos siguin mínims.  

c. Determinar les instal·lacions necessàries per a la protecció col·lectiva i 
individual del personal.  

d. Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors. 

e. Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat.  

f. Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l’ús correcte i 
segur de la maquinària que se l’hi encomanen.  

g. Fixar les mesures de renovació de l’aire i de l’evacuació de les aigües de pluja 
i residuals. 

h. Assegurar els primers auxilis i l’evacuació dels ferits. 

i. Regular la creació dels Comitès de Seguretat i Salut. 

 

Igualment s’implanta la obligatorietat d’un Llibre d’Incidències amb tota la 
funcionalitat que l’esmentat Reial Decret 1627 li concedeix, essent el Coordinador de 
Seguretat i Salut l’encarregat d’enviar les còpies de les anotacions que s’hi escrigui 
als diferents destinataris. És responsabilitat del Contractista l’execució correcta de les 
actuacions preventives fixades al Pla i respon solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de la no consideració de les mesures previstes per part dels 
subcontractistes o similars, respecte a les inobservances que foren a ells imputables. 

Tant la Direcció d’Obra com la Inspecció de Treball i Seguretat Social podran 
comprovar en qualsevol moment l’execució correcta i concreta de les mesures 
previstes al Pla de Seguretat i Salut de l’Obra.  

 

2.4.1.6.Característiques de l'obra 

Descripció de l'obra i situació 

Les obres incloses al “projecte d’execució de les mesures contingudes en l’estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada del Parc Vallès de Terrassa” tenen per objecte la 

definició dels treballs a realitzar per a minimitzar l’impacte de la mobilitat al Parc 
Vallès, específicament en les següents xarxes: 

• Xarxa d’itineraris principals per a vianants 

• Xarxa d’itineraris per a bicicletes 

• Xarxa viària per a vehicles 

• Xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu de superfície 

 

Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 

Pressupost 

El pressupost d’execució material (P.E.M.) de les obres exclòs el cost destinat a 
Seguretat i Salut és de 61.277,19 €. 

Termini d'execució 

El termini d'execució previst és de dos (2) mesos. 

Personal previst 

Es preveu que en funció de la tipologia de les obres a realitzar i la seva magnitud, el 
màxim nombre de persones treballant a l’obra sigui de 8 operaris. 

 

Activitats constructives 

Les unitats constructives que composen l’obra són:  

• Moviments de terres 

• Esborrat de marques viàries 

• Demolició de paviments 

• Execució de rases 

• Pavimentació 

• Senyalització horitzontal 

• Senyalització vertical 

• Mobiliari urbà 

Maquinària 

La maquinària a utilitzar en aquestes obres correspon a l’habitual per a tasques de 
senyalització horitzontal i vertical en zona urbana (màquina per pintar banda 
autopropulsada, màquina per pintar banda d’accionament manual, màquina per a 
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granellat, etc) i per a petites demolicions i pavimentacions en zona urbana 
(retroexcavadora, pala carregadora, estenedora, compactadora, fresora,etc) i grues 
per a la instal·lació de mobiliari urbà. 

 

2.4.1.7.Senyalització i abalisament 

La seva finalitat serà la d'advertir a les persones i vehicles, que puguin veure's 
afectats, de l'existència d'una zona d'obres, i dels perills que puguin derivar-se de la 
mateixa. També regularà la circulació dintre de l'obra dels vehicles, maquinària i 
personal encarregat de l'execució. 

Totes les maniobres de la maquinària que puguin representar un perill, seran 
guiades per una persona, i el trànsit de les mateixes es farà per sentits constants i 
prèviament estudiats. 

Quan els treballs d'excavació s'efectuïn per vials, se senyalitzaran les rases i pous 
d'acord amb la normativa vigent. 

Quan sigui necessari desviar o detenir momentàniament el trànsit per estretament o 
supressió de carril, s'equiparà al personal encarregat d'això amb la senyalització 
corresponent i es col·locarà a les distàncies reglamentàries la senyalització viària 
necessària.  

Al final de la jornada es reforçarà la senyalització mitjançant balises lluminoses. 
Seran vermelles i intermitents i indicaran tot el perímetre delimitat per les tanques. 
Es reforçarà mitjançant elements reflectants que augmentin la visibilitat en ser 
il·luminats per un vehicle.  

Es revisaran diàriament totes els elements acústics i lluminosos dels vehicles que 
treballin a l'obra. 

No es començarà cap treball sense que l'Encarregat o Capatàs hagi revisat la 
correcta senyalització. 

Abans d'abandonar un treball l'Encarregat o Capatàs revisarà la senyalització o 
s'assegurarà que hagi estat retirada si el treball ha finalitzat. 

 

2.4.1.8.Condicions d’accés, normes interiors de policia i afectacions de la via 
pública 

No es començarà cap treball sense que s’hagi efectuat un tancament de l’obra 
respecte a la seva afecció de la via pública, guardant especial cura en les afeccions a 
la mateixa, protegint o traslladant, si fos necessari, elements emplaçats a la via 
pública. L'encarregat o capatàs haurà d’assegurar una correcta i segura circulació de 
vehicles en les vies afectades, així com la neteja de l’àmbit d’obra i una correcta 

gestió dels possibles residus generats per la mateixa. Així mateix, tots els 
desperfectes ocasionats per les obres que afectin l’àmbit públic s’hauran de corregir. 

 

2.4.1.9.Riscos 

Riscos professionals 

En replanteig i instal·lacions auxiliars 

• Atropellaments causats per maquinària i vehicles 

• Caigudes a igual o a diferent nivell 

• Cops i projeccions 

• Pols 

• Soroll 

 

En demolicions: 

• Atropellaments causats per maquinària i vehicles 

• Caigudes de materials i objectes 

• Cops i projeccions 

• Pols 

• Soroll 

 

En moviment de terres:  

• Atropellaments causats per maquinària i vehicles 

• Caigudes a igual o a diferent nivell 

• Caigudes de materials i objectes 

• Cops i projeccions 

• Esllavissament de les terres 

• Pols 

• Soroll 

 

Senyalització horitzontal  

• Caigudes de persones al mateix nivell 
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• Riscos derivats dels treballs fets en condicions atmosfèriques adverses 
(baixes temperatures, pluges, etc.) 

• Atropellaments i cops causats per maquinària i vehicles 

• Riscos derivats de treballs fets a ambients amb pols  

• Soroll i vibracions 

• Dermatitis pel contacte amb pintures i dissolvents 

• Intoxicació per la inhalació de vapors de dissolvents i altres 

• Esquitxos als ulls de pintures i dissolvents 

• Cossos estranys als ulls 

 

Senyalització vertical 

• Caigudes de persones al mateix nivell 

• Caigudes de personal o objectes a diferent nivell 

• Riscos derivats dels treballs fets en condicions atmosfèriques adverses 
(baixes temperatures, pluges, etc.) 

• Atropellaments i cops causats per maquinària i vehicles 

• Dermatitis pel contacte amb dissolvents, detergents i pintures 

• Dermatitis pel contacte amb el formigó 

• Intoxicació per la inhalació de vapors de dissolvents i altres 

• Esquitxos als ulls de dissolvents, detergents i pintures 

• Cops i talls per l’ús d’eines manuals i màquines-eina 

• Talls a extremitats superiors i inferiors per l’ús de maquinària de tall i 
sega 

• Projecció de partícules 

• Esquitxos als ulls 

• Sobreesforços 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Interferències amb serveis 

 

Pavimentació 

• Atropellament, cops, bolcs o falses maniobres causades per maquinària i 
vehicles 

• Caigudes de personal al mateix nivell 

• Caigudes de personal o objectes a diferent nivell 

• Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses 
(baixes temperatures, pluges, etc…) 

• Interferències amb serveis 

• Riscos derivats dels treballs fets en ambients amb pols 

• Projeccions de partícules 

• Soroll i vibracions 

• Cops pel trencament de maniguets a pressió 

• Caigudes de materials dels camions 

• Caigudes de persones dels vehicles 

• Riscos derivats dels treballs fets sota altes temperatures 

• Cremades 

• Riscos derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic 

• Sobreesforços 

 

Mobiliari urbà 

• Caigudes de persones al mateix nivell 

• Caigudes de personal o objectes a diferent nivell 

• Riscos derivats dels treballs fets en condicions atmosfèriques adverses 
(baixes temperatures, pluges, etc.) 

• Atropellaments i cops causats per maquinària i vehicles 

• Dermatitis pel contacte amb el formigó 

• Intoxicació per la inhalació de vapors de dissolvents i altres 

• Esquitxos als ulls de dissolvents, detergents i pintures 

• Cops i talls per l’ús d’eines manuals i màquines-eina 

• Talls a extremitats superiors i inferiors per l’ús de maquinària de tall i 
sega 

• Projecció de partícules 

• Esquitxos als ulls 

• Sobreesforços 
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• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Interferències amb serveis 

 

En acabats 

• Caigudes 

• Atropellament 

• Talls causats per la utilització de màquines-eina 

• Sobreesforços 

• Cremades 

• Cossos estranys als ulls 

• Intoxicacions 

• Talls amb arestes i cantonades 

• Pols 

• Soroll 

 

Riscos de danys a tercers 

Els riscos que durant les diferents fases d'execució de l'obra poden afectar les 
persones o objectes són els següents:  

1. Caiguda de persones al mateix nivell 

2. Caiguda d'objectes 

3. Atropellaments 

4. Col·lisions amb obstacles a la vorera 

 

2.4.1.10.Prevenció de riscos professionals 

Proteccions individuals 

• Casc per a tot el personal que intervingui a l’obra 

• Guants d’ús general 

• Guants de goma 

• Guants de soldador 

• Guants aïllants per electricitat 

• Botes d’aigua 

• Botes de seguretat de lona 

• Botes de seguretat de cuir 

• Botes aïllants per electricitat 

• Granotes de treball 

• Ulleres contra impactes i antipols 

• Ulleres amb ocular filtrant 

• Pantalla per soldadures 

• Màscares antipols 

• Proteccions auditives 

• Cinturó de seguretat de subjecció 

• Roba reflectant 

• Impermeables 

Proteccions col·lectives 

• Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 

• Tanques de delimitació i protecció 

• Senyals de trànsit 

• Senyals de seguretat 

• Cinta d’abalisament 

• Límits de desplaçament de vehicles 

• Abalisaments lluminosos 

• Extintors 

• Interruptors diferencials 

• Preses de terra 

• Regs 

• Instal·lacions elèctriques provisionals o definitives d’acord al R.E.B.T. 

• Delimitar amb tanques degudament travades i senyalitzades tant de dia 
com de nit 

• Farmaciola per primers auxilis 

• Cartell d’informació en lloc visible dels centres d’assistència d’urgències, 
ambulàncies, bombers, avaries d’aigua, llum, gas,… 
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• Documentació informativa dels serveis afectats (Aigua, Electricitat, Gas, 
Telèfons, Clavegueres) 

• Mòdul de barraca (opcional) 

• Planxes de ferro dimensionades adientment per tapar accessos a 
habitacles, voreres, passos de calçada,… 

Formació 

Tot el personal ha de rebre, en el moment d'ingressar en l'obra, una exposició dels 
mètodes de treballs i riscos que aquests puguin comportar, juntament amb les 
mesures de seguretat que s'hauran d'emprar. 

Escollint el personal més qualificat, i fer-los cursets de socorrisme, de tal manera que 
en tots els punts disposin d'algun socorrista.  

Medicina preventiva i primers auxilis 

Farmaciola 

S'haurà de tenir a disposició una farmaciola amb el material especificat a l'Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

Assistència als accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis 
propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de 
traslladar als accidentats per al seu tractament ràpid i efectiu.  

És molt convenient disposar en l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per 
tal de garantir un transport ràpid dels possibles accidentats als Centres d'assistència.  

Reconeixement Mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva 
potabilitat, en el cas que no provingui de la xarxa de proveïment de la població. 

 

2.4.1.11.Prevenció de riscos de danys a tercers 

Es consideraran les mesures de protecció següents per tal de cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra:  

1. Muntatge de tanques, a base d'elements prefabricats, de 2m. d'alçada, separant 
el perímetre de l'obra de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s'instal·larà un passadís cobert d'estructura tubular amb senyals, que hauran de ser 
òptiques i lluminoses per a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al trànsit 
rodat. Opcionalment, es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina 
en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a l'obra, durant la 
maniobra de descàrrega es canalitzarà el trànsit de vianants per l'interior del 
passadís de vianants i el de vehicles per fora de les zones d'afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d'àrees. Es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin els vehicles de la situació de 
perill. 

 

Barcelona, juliol de 2015 
 
Els autors del Projecte, 

 
Jordi Parés i Estela 
Enginyer de Camins Canals i Ports 
Col·legiat número 12.602 

 
Bernat Borràs i Pujol 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
Col·legiat número 17.641 
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Annex 1. Justificació de preus de seguretat i salut 



Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 18,69000 €

Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

B1411115 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

12,36000 €

B1421110 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

5,97000 €

B1423230 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

4,99000 €

B142AC60 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

8,17000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,01000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,48000 €
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,79000 €
B1459630 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
7,33000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,62000 €

B1461110 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

5,88000 €

B1465275 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 ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

23,52000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,37000 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 21,97000 €
B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
54,10000 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

6,34000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

11,22000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471
17,60000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,73000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

17,58000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,57000 €
BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 21,66000 €
BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,14000 €
BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 55,77000 €
BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 6,49000 €
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 32,28000 €
BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 37,98000 €
BBLZA0A2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a

seguretat i salut
14,04000 €

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,38000 €
BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut

en el treball
122,31000 €
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MATERIALS

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

81,53000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,40000 €
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P-1 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

Rend.: 1,000 12,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411115 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

1,000      x 12,36000 = 12,36000

Subtotal: 12,36000 12,36000

COST DIRECTE 12,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,36000

P-2 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

Rend.: 1,000 5,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1421110 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

1,000      x 5,97000 = 5,97000

Subtotal: 5,97000 5,97000

COST DIRECTE 5,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97000

P-3 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

Rend.: 1,000 4,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1423230 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

1,000      x 4,99000 = 4,99000

Subtotal: 4,99000 4,99000

COST DIRECTE 4,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99000

P-4 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

Rend.: 1,000 8,17 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Materials
B142AC60 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

1,000      x 8,17000 = 8,17000

Subtotal: 8,17000 8,17000

COST DIRECTE 8,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,17000

P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 15,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 15,01000 = 15,01000

Subtotal: 15,01000 15,01000

COST DIRECTE 15,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,01000

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,48000 = 1,48000

Subtotal: 1,48000 1,48000

COST DIRECTE 1,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48000

P-7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

1,000      x 2,79000 = 2,79000

Subtotal: 2,79000 2,79000

COST DIRECTE 2,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79000
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P-8 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

Rend.: 1,000 7,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1459630 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

1,000      x 7,33000 = 7,33000

Subtotal: 7,33000 7,33000

COST DIRECTE 7,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,33000

P-9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 6,62000 = 6,62000

Subtotal: 6,62000 6,62000

COST DIRECTE 6,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,62000

P-10 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

Rend.: 1,000 5,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1461110 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

1,000      x 5,88000 = 5,88000

Subtotal: 5,88000 5,88000

COST DIRECTE 5,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,88000

P-11 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 ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Rend.: 1,000 23,52 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1465275 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 ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000      x 23,52000 = 23,52000

Subtotal: 23,52000 23,52000

COST DIRECTE 23,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,52000

P-12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,37 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,37000 = 14,37000

Subtotal: 14,37000 14,37000

COST DIRECTE 14,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,37000

P-13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 21,97 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 21,97000 = 21,97000

Subtotal: 21,97000 21,97000

COST DIRECTE 21,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,97000

P-14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 54,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 54,10000 = 54,10000

Subtotal: 54,10000 54,10000
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COST DIRECTE 54,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,10000

P-15 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,34000 = 6,34000

Subtotal: 6,34000 6,34000

COST DIRECTE 6,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,34000

P-16 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 11,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 11,22000 = 11,22000

Subtotal: 11,22000 11,22000

COST DIRECTE 11,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,22000

P-17 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,23 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,23000 = 2,23000

Subtotal: 2,23000 2,23000

COST DIRECTE 2,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23000

P-18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 17,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 17,60000 = 17,60000
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Subtotal: 17,60000 17,60000

COST DIRECTE 17,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,60000

P-19 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 5,73000 = 5,73000

Subtotal: 5,73000 5,73000

COST DIRECTE 5,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73000

P-20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 17,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 17,58000 = 17,58000

Subtotal: 17,58000 17,58000

COST DIRECTE 17,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,58000

P-21 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 18,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,69000 = 18,69000

Subtotal: 18,69000 18,69000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18690

COST DIRECTE 18,87690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,87690

P-22 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 51,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,69000 = 18,69000
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Subtotal: 18,69000 18,69000
Materials

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 32,28000 = 32,28000

Subtotal: 32,28000 32,28000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18690

COST DIRECTE 51,15690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,15690

P-23 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 56,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,69000 = 18,69000

Subtotal: 18,69000 18,69000
Materials

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 37,98000 = 37,98000

Subtotal: 37,98000 37,98000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18690

COST DIRECTE 56,85690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,85690

P-24 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 15,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,69000 = 1,86900

Subtotal: 1,86900 1,86900
Materials

BBLZA0A2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 14,04000 = 14,04000

Subtotal: 14,04000 14,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02804

COST DIRECTE 15,93704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,93704
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P-25 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària Rend.: 1,000 22,13 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,025 /R x 18,69000 = 0,46725

Subtotal: 0,46725 0,46725
Materials

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 21,66000 = 21,66000

Subtotal: 21,66000 21,66000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00467

COST DIRECTE 22,13192
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,13192

P-26 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 18,69000 = 1,21485

Subtotal: 1,21485 1,21485
Materials

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000      x 0,14000 = 0,14000
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=

400 N/mm2, per a seguretat i salut
0,120      x 0,57000 = 0,06840

Subtotal: 0,20840 0,20840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01215

COST DIRECTE 1,43540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43540

P-27 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 76,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 18,69000 = 2,24280

Subtotal: 2,24280 2,24280
Materials

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i
barrera, per a seguretat i salut

1,000      x 5,38000 = 5,38000

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 2,000      x 6,49000 = 12,98000
BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per

a seguretat i salut
1,000      x 55,77000 = 55,77000

Subtotal: 74,13000 74,13000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02243

COST DIRECTE 76,39523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,39523

P-28 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 122,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 122,31000 = 122,31000

Subtotal: 122,31000 122,31000

COST DIRECTE 122,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,31000

P-29 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 81,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 81,53000 = 81,53000

Subtotal: 81,53000 81,53000

COST DIRECTE 81,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,53000

P-30 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 35,40 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,40000 = 35,40000

Subtotal: 35,40000 35,40000

COST DIRECTE 35,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,40000
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2.4.2. Plec de condicions particulars 

2.4.2.1.Definició i abast del plec 

Aquest plec de condicions tècniques té per objecte estructurar l’organització i fixar 
les característiques dels materials a emprar en les tasques de prevenció d’accidents i 
seguretat i salut laboral. Igualment, es fixen les condicions en què s’han de realitzar 
aquestes tasques. 

 

2.4.2.2.Disposicions legals d’aplicació 

S’adjunten les normes generals d’acompliment obligat per tot el personal de la 
contracta i subcontractes dins la zona de l’obra, comprometent-se l’empresari 
contractista principal a complir-les i fer-les complir a tot el personal propi, així com al 
personal subcontractat. 

*Generals 
Constitució de 27 de desembre de 1.978.(títol i, capítol iii, article 40.2) BOE 

de 29 de desembre. 
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. Text refós de la llei de l’estatut 

dels treballadors. BOE de 29 de març. 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. Prevenció de riscos laborals. BOE de 10 de 

novembre. 
Reial decret 39/1997, de 17 de gener. Reglament dels serveis de prevenció. 

BOE  de 31 de gener. 
Reial decret 780/1998. Modificació de reglament dels serveis de prevenció. 
Llei 14/1986 de 25 d’abril. General de sanitat (articles 18, 19, 21 i 26). BOE 

de 29 d’abril. 
Llei 8/1998. De 7 d’abril. Infraccions i sancions en l’ordre social. BOE de 15 

d’abril. 
Llei 15/1990, de 9 de agost. Ordenació sanitària de Catalunya. (article 8 i 

disposició addicional 7). DOGC de 30 de agost. 
Llei 21/1992, de 6 de agost. Indústria (articles del 9 al 18). BOE de 23 de 

agost. 
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Text refós de la llei general de 

la seguretat social. BOE de 29 de juny. 
Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de treball. 

BOE  de 26 de setembre. 
Ordre , de 9 de març de 1971. Ordenança genera de seguretat i higiene en el 

treball. BOE de  16 i 17 de març. (derogada parcialment. Resta vigent: 
capítol vi “electricitat” per a totes les activitats, art.24 i capítol vii 
“prevenció i extinció d’incendis” per a edificis i establiments d’ús industrial, 

i capítols ii, iii, iv,v i vii per als llocs de treball exclosos de l’àmbit d’aplicació 
del RD 486/1997). 

*Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses: 
Decret 2414/61, de 30 de novembre. Reglament d’activitats molestes, 

insalubres, nocives i perilloses. BOE de 30 de novembre. 

*Accidents majors. 
Reial decret 886/1988, de 15 de agost, sobre prevenció d’accidents majors en 

determinades activitats industrials. BOE de 5 d’agost. 
Reial decret 952/1990, de 298 de juny. Modifica els annexos i completa les 

disposicions del reial decret 886/1988. BOE de 21 de agost. 

*Agents biològics 
Reial decret 661/1997, de 12 de maig. Protecció dels treballadors contra els 

riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. BOE 
de 24 de maig. 

*Aparells de pressió 
Reial decret 1244/1979, de 26 de maig. Reglament d’aparells a pressió. BOE 

de 29 de maig. (i instruccions tècniques complementàries). 
Reial decret 1504/1990, de 23 de novembre. Modifica determinats articles del 

reial decret 1244/1979. BOE  de 28 de novembre de 1990 i de 24 de gener 
de 1991. 

*Aparells elevadors 
Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre. Reglament d’aparells d’elevació i 

de manutenció. BOE d’11 de desembre. (i instruccions tècniques 
complementàries). 

Reial decret 474/1988, de 30 de març. Disposicions d’aplicació de la directiva 
84/528/cee sobre aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de 
maig. 

Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost. Disposicions d’aplicació de la directiva 
95/16/ce sobre ascensors. BOE de 30 de setembre. 

*Construcció 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. Disposicions mínimes de seguretat i 

de salut en les obres de construcció. BOE de 25 d’octubre. 
Ordre, de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de llibre 

d’incidències en obres de construcció. DOGC de 27 de gener. 

*Electricitat 
Reial decret 2413/1973, de 20 de setembre. Reglament electrotècnic de baixa 

tensió. BOE de 9 d’octubre. (i instruccions tècniques complementàries). 
Decret 3151/1968, de 21 de novembre. Reglament de línies elèctriques d’alta 

tensió. BOE de 27 de desembre. 
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Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i 
centres de transformació. BOE d’1 de desembre. (i instruccions tècniques 
complementàries). 

Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i higiene en el 
treball. Capítol vi, electricitat. BOE de 16 de març. 

*Equips de treball 
Reial decret 1215/97, de 18 de agost. Disposicions mínimes de seguretat i 

salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 
d’agost. 

 

*Incendis i explosions 
Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament ‘instal·lacions de 

protecció contra incendis. BOE de 14 de desembre. 
Reial decret 400/1996, d’1 de març. Disposicions d’aplicació de la directiva 

94-9 ce relativa als aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives. BOE de 8 d’abril. 

Decret 374/1996, de 2 de desembre. Regulació dels bombers d’empresa. 
DOGC d’11 de desembre. 

*Llocs de treball 
Reial decret 486/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i 

salut en els llocs de treball. BOE de 23 d’abril. 

*Malalties professionals 
Reial decret 1995/1978, de 12 de maig. Quadre de malalties professionals. 

BOE de 25 d’agost. 
Reial decret 2821/1981, de 27 de novembre. Modifica el reial decret 

1995/1978.BOE d’1 de desembre. 

*Manipulació manual de càrregues 
Reial decret 487/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, 
en particular dorsolumbars, per als treballadors. BOE de 23 d’abril. 

*Màquines 
Reial decret 1495/1986, de 26 de maig. Reglament de seguretat en les 

màquines. (capítol vii). BOE de 21 de agost. 
Reial decret 1435/ 1992, de 27 de novembre. Disposicions d’aplicació de la 

directiva 89/392/cee relativa a les legislacions dels estats membres sobre 
màquines. BOE d’11 de desembre. 

Reial decret 56/1995, de 20 de gener. Modifica el reial decret 1435/1992. 
BOE de 8 de febrer. 

*Proteccions personals 
Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre. Condicions per a la 

comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual. BOE de 28 de desembre. 

Ordre, de 16 de maig de 1994. Modifica el període transitori establert per el 
reial decret 1407/1992. BOE d’1 de juny. 

Reial decret 159/1995, de 3 de febrer. Modifica el reial decret 1407/1992. 
BOE de 8 de març. 

Resolució, de 25 d’abril de 1996, de la direcció general de qualitat i seguretat 
industrial, per la que es pública a títol informatiu, informació 
complementària establerta pel reial decret 1407/1992. BOE de 28 de maig. 

Reial decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 
individual. BOE de 12 de juny. 

*Senyalització 
Reial decret 485/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. BOE  de 23 d’abril. 

*Soroll 
Reial decret 1316/1989, de 27 d’octubre. Protecció dels treballadors davant 

els riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. BOE de 2 de 
novembre. 
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2.4.2.3.Condicions que hauran de satisfer els materials i partides d’obra 

B - MATERIALS ........................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, 
IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES............. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
 ........................................................................................................................... ¡ERR
OR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
 ........................................................................................................................... ¡ERR
OR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

BBC - ABALISAMENT
 ........................................................................................................................... ¡ERR
OR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS ........ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA
 ........................................................................................................................... ¡ERR
OR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT ...... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS
 ........................................................................................................................... ¡ERR
OR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL ...................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
 ........................................................................................................................... ¡ERR
OR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
HBC - ABALISAMENT
 ........................................................................................................................... ¡ERR
OR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
 

B - MATERIALS 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411115,B142AC60,B1421110,B1423230,B1433115,B1445003,B144E406,B1459630,B145C002,B14
61110,B1465275,B1474600,B147N000,B1481343,B1487460,B1482320,B1483344,B1484110,B14858
00,B1488580. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o 
diversos riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment 
de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies 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 eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l’absè ncia de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessà ries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o 
atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
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proveït d’una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar 
d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte 
amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorí fiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se’ls hi apreciï  exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges 
interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa 
metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aï llant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar.  
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, 
taques, o ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no 
menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat 
i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de 
reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que 
necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè 
o matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel 
qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització  d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 
ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partí cules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes 
o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació  sigui superior als 4 
anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
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Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l’evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran 
les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no 
hauran d’ afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions 
de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i 
la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema 
de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així  com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de 
l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i 
les existents en el mercat, l’emprador haurà  de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en 
els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb 
riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
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Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calç at de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats 
de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació  (generalment 
estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 

 
 
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z0B700. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 
 S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
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. 
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Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials 
ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 
corrugues han d’estar uniformement espaiades. 
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: 
- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE-
EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en 
l’apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la 
UNE-EN 10080, en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció 
transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No 
s’ha d’apreciar trencaments o fissures  
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 
15630-1): No s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 
10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 

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 geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la 
EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de 
la EHE-08 

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 
– 16 – 20 – 25 – 32 i 40 mm 
S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o 
elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del 
terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que 
no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 
1% 
 
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 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras 
de hormigón armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i 
una altra que identifica la classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de 
la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a 
mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 
EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d’entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de 
les característiques anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent: 
- Data d’emissió del certificat 
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l’assaig de doblegat simple 
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les 
característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 
     - Marca comercial de l’acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, 
segons article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 
- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació  documental de que els valors declarats en els documents del marcatge 
permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a 
l’article 32 de la EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a 
l’elaboració d’armadures per a formigó  armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i 
a la UNE-EN 10080. La demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar 
mitjançant: 
     - La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ 
annex 19 de la EHE-08 
     - La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció  
de la quantitat d’acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin 
del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes 
on es realitzaran els següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el 
tipus d’acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, 
l’allargament de ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques 
mecàniques del cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un 
certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants 
i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una cò pia del certificat 
del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs 
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast 
de traçabilitat de colada, mitjanç ant la determinació de les característiques 
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte 
el certificat de control de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en 
lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s’assajaran 2 provetes sobre les que 
es faran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació 
entre ells, i l’allargament de ruptura 
     - En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà  
demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any 
d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori 
acreditat 
     - En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer 
es podrà demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim 
un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori 
acreditat. 
- Comprovacions  experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament 
o la seva fabricació en obra: 
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de 
les caracterí stiques mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions 
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
eximir la realització de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser 
subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a 
tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. 
Si l’ acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin 
utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per 
lot, corresponents a les combinacions de diàmetres mé s representatius del procés de 
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més 
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 
provetes dels diàmetres més grans. Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta. 
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- Comprovació  de la conformitat de les característiques d’adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part 
del lot d’acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el 
cas que l’acer disposi  d’ un certificat de les característiques d’adherència segons 
l’annex C de la UNE EN 10080, només caldrà determinar l’altura de la corruga. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d’acer entre el indicat 
en el projecte i la fulla de subministrament. A mé s es revisarà que l’alineació 
dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no 
presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els 
diàmetres de doblat i les desviacions geomè triques respecte a les formes 
d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el 
mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
  Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la 
DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d’ 
un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a 
obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es 
faci un control d’execució intens. 
  A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions 
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, 
d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la 
norma UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar 
el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o 
abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l’ esmentada marca de 
qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà 
niques de l’armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 
(art. 32.2). En el cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de 
tracció  i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres 
del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es 
rebutjaria el lot. 
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques 
d’adherè ncia, s’acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a 
l’art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del 
mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d’ alguna especificació, es 
rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació  excessiu que pugui 
afectar a les seves condicions d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan 
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la 
barra proveta superior al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, 
l’altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE-
08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es 
rebutjarà l’armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la 
remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia 
substitució de l’ar madura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 

 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC12502,BBC1J000,BBC1HG00,BBC19000,BBC1MPP2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en 
carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors 
els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals 
desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han 
de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i 
la seva col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a 
permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on 
va destinada, en funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de 
garantir la seva percepció inclus en condicions climà tiques desfavorables (pluja, 
boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació 
suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles 
per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que 
puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
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Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 BARRERA DE PVC: 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del 
elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
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 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos 
de advertencia de peligro y balizamiento. 

 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA2100,BQUAM000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en 
el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el 
material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
 
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 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411115,H142AC60,H1421110,H1423230,H1433115,H1445003,H144E406,H1459630,H145C002,H14
61110,H1465275,H1474600,H147N000,H1481343,H1487460,H1482320,H1483344,H1484110,H14858
00,H1488580. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o 
diversos riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment 
de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d’entrenament,  especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s’han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic.  
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el 
qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques 
de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre 
el cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva 
proximitat a mà quines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació 
permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la 
cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i 
adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà 
obligatori l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de 
punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els 
anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 
antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 
podran ser perforades per a una millor ventilació.  
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 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser 
utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà 
anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre 
transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i 
fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert 
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de 
color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de 
reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de 
seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la 
utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici 
de les mides generals d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de 
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius 
similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de 
taps contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, 
verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, 
quan puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que 
existeixi un risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient 
una concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en 
els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i 
sempre que el seu ús i nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. Els 
filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se 
servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada 
adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè 
o matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel 
qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin 
encofrat i desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
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- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir 
calçat aïllant sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà 
desfer-se’n ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. 
Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per 
claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles  d'acer flexible 
sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades 
en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits 
màxims de defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà 
perceptiu l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb 
arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en 
caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior 
als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 
mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb 
línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 
Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. 
La llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes 
possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, 
durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment 
assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius  

      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient 
calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-
se cap el cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques 
compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal 
motiu é s recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran 
les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al 
seu voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc 
aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat 
aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació  (generalment 
estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu 
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desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 

 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBZA0A1,HBB11251,HBB11111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents 
principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 
senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, 
obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en 
aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una 
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu 
peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels 
seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata 
del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a 
la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol 
general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada 
de l’obra, té únicament la consideració de plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el 
seu emplaçament. 
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 inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents 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’esplanada de la 
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
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 totalment, 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 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 a lineació 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 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
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S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a l’obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 

 
 
HBC - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC12500,HBC1HG01,HBC19081,HBC1MPP1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que 
no es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització  de seguretat s’ha de partir dels següents 
principis generals: 
- L’aba lisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament 

- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que 
justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- 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. 
- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de 
defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes 
i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera “Jersei“ o 
barana metàl·lica). 
- 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 
nú mero 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 l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles 
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). 
També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la 
calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el trà fic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a  les bandes vermelles. Quan la 
intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals 
de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
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ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 

2.4.2.4.Serveis de prevenció 

Servei Tècnic de Seguretat i Salut 

L'Empresa Constructora disposarà d'assessorament en Seguretat i Salut.  

 

Servei Mèdic 

L'Empresa Constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 

 

2.4.2.5.Vigilant de seguretat i comitè de seguretat i salut 

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el que preveu l'Ordenança general 
de Seguretat i Salut en el Treball. Es constituirà el Comitè quan el nombre de 
treballadors superi el previst a l'Ordenança Laboral de construcció o, si escau, allò 
que disposi el Conveni Col·lectiu Provincial. 

 

2.4.2.6.Instal·lacions mèdiques 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 
consumit. 

 

2.4.2.7.Instal·lacions d'higiene i benestar 

Es disposarà d’instal.lacions de vestidors, menjador i sanitaris, dotats degudament. 
Els sanitaris tindran dues dutxes amb aigua freda i calenta, un lavabo amb tres 
aixetes, miralls i complements de bany. 

El menjador tindrà taules, seients amb respatller i piques rentavaixelles. 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la 
dedicació necessària. 

 

2.4.2.8.Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest 
Estudi als seus mitjans i mètodes d'execució. 

 

Barcelona, juliol de 2015 
Els autors del Projecte, 

 
Jordi Parés i Estela 
Enginyer de Camins Canals i Ports 
Col·legiat número 12.602 

 
Bernat Borràs i Pujol 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
Col·legiat número 17.641 
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2.4.3. Pressupost de seguretat i salut 

 
 
 



Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT_SALUT
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 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

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 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

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 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

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 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 ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

EUR

Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 2

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

15 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

16 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

17 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR



Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 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

12,36 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 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

5,97 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 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

4,99 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 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

8,17 €

(VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,01 €

(QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,48 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,79 €
(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 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

7,33 €

(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,62 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 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

5,88 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-11 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 ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

23,52 €

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

P-12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,37 €
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 21,97 €
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

54,10 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-15 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,22 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-17 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,60 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-19 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,73 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

17,58 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-21 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,88 €
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

51,16 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-23 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

56,86 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

15,94 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 22,13 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-26 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,44 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 76,40 €
(SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-28 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

122,31 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)



Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-29 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

81,53 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-30 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,40 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

Barcelona, juliol de 2015

Els autors del projecte,

Jordi Parés i Estela                        Bernat Borràs i Pujol
Enginyer de Camins, Canals i Ports          Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
Col·legiat número 12.602                    Col·legiat número 17.641
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Pàg.: 1

P-1 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

12,36 €

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 12,36000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-2 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

5,97 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-3 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

4,99 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer r 4,99000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 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

8,17 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,17000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,01 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 15,01000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,48 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,48000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,79 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12 2,79000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-8 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

7,33 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 7,33000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,62 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 6,62000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-10 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

5,88 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,88000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-11 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 ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

23,52 €

Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 2

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general 23,52000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,37 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,37000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 21,97 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 21,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

54,10 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 54,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,34 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 6,34000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,22 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 11,22000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,60 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 17,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,73 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,73000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

17,58 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 17,58000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,88 €
Altres conceptes 18,88000 €

P-22 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

51,16 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 32,28000 €
Altres conceptes 18,88000 €
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P-23 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

56,86 €

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 37,98000 €
Altres conceptes 18,88000 €

P-24 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

15,94 €

BBLZA0A2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, 14,04000 €
Altres conceptes 1,90000 €

P-25 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 22,13 €

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat 21,66000 €
Altres conceptes 0,47000 €

P-26 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,44 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i sal 0,06840 €
BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,14000 €

Altres conceptes 1,23160 €

P-27 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 76,40 €

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,38000 €
BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 12,98000 €
BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 55,77000 €

Altres conceptes 2,27000 €

P-28 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

122,31 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 122,31000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-29 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

81,53 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 81,53000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-30 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,40 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,40000 €
Altres conceptes 0,00000 €

Estudi de Seguretat i Salut
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Barcelona, juliol de 2015

Els autors del projecte,

Jordi Parés i Estela                        Bernat Borràs i Pujol
Enginyer de Camins, Canals i Ports          Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
Col·legiat número 12.602                    Col·legiat número 17.641
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Obra 01 Pressupost SEGURETAT_SALUT

Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 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 (P - 1)

12,36 8,000 98,88

2 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 (P - 4)

8,17 4,000 32,68

3 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 (P - 2)

5,97 8,000 47,76

4 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 (P - 3)

4,99 8,000 39,92

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

15,01 8,000 120,08

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 6)

1,48 16,000 23,68

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,79 36,000 100,44

8 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 (P - 8)

7,33 8,000 58,64

9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 9)

6,62 8,000 52,96

10 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 (P - 10)

5,88 4,000 23,52

11 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 ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 11)

23,52 8,000 188,16

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 12) 14,37 8,000 114,96
13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 13) 21,97 8,000 175,76
14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 14)

54,10 8,000 432,80

15 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 19)

5,73 8,000 45,84

16 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 15)

6,34 8,000 50,72

17 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 16)

11,22 8,000 89,76

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 17) 2,23 8,000 17,84
19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 18)
17,60 12,000 211,20

20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 20)

17,58 4,000 70,32

EUR
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TOTAL Capítol 01.01 1.995,92

Obra 01 Pressupost SEGURETAT_SALUT

Capítol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

51,16 5,000 255,80

2 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

56,86 5,000 284,30

3 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil
i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

15,94 10,000 159,40

4 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 25) 22,13 25,000 553,25
5 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 26)
1,44 100,000 144,00

6 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 27)

76,40 6,000 458,40

TOTAL Capítol 01.02 1.855,15

Obra 01 Pressupost SEGURETAT_SALUT

Capítol 03 MEDICINA PREVENTIVA

1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 28)

122,31 1,000 122,31

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 29)

81,53 1,000 81,53

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 30) 35,40 8,000 283,20

TOTAL Capítol 01.03 487,04

Obra 01 Pressupost SEGURETAT_SALUT

Capítol 04 FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
21)

18,88 8,000 151,04

TOTAL Capítol 01.04 151,04

EUR
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4. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

4.1. PRESCRIPCIONS GENERALS 

4.1.1. Títol i contingut del projecte 

Títol: “Projecte d’execució de les mesures contingudes en l’estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada del Parc Vallès de Terrassa” 

Autors del Projecte per part de l’empresa adjudicatària: 

Sr. Jordi Parés i Estela (E.C.C.P.) 

Sr. Bernat Borràs i Pujol (E.T.O.P.) 

 

Relació de documents que l’ integren: 
ÍNDEX DEL PROJECTE 
1 ................................ Memòria 
 1.1 ................. Presentació i antecedents 

 1.2 ................. Objectiu i justificació del projecte 

 1.3 ................. Xarxa d’itineraris principals per a vianants 

 1.4 ................. Xarxa d’itineraris per a bicicletes 

 1.5 ................. Xarxa viària per a vehicles 

 1.6 ................. Xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu de superfície 

 1.7 ................. Organització i desenvolupament de les obres 

 1.8 ................. Serveis afectats 

 1.9 ................. Justificació de preus 

 1.10 ................. Seguretat i salut en els treballs 

 1.11 ................. Pressupost total  

 1.12 ................. Classificació de contractista 

 1.13 ................. Termini d’execució 

 1.14 ................. Revisió de preus 

 1.15 ................. Documents que integren el projecte 

2 ................................ Annexos a la Memòria 
 2.1 ................. Característiques tècniques del projecte 

 2.2 ................. Justificació de preus 

 2.3 ................. Accessibilitat per tothom 

 2.4 ................. Estudi de seguretat i salut 

3 ................................ Plànols 
 1.1 ................. Índex, situació i emplaçament del projecte 

 1.2 ................. Plànol guia 

 2.1 ................. Planta d’afectacions 

 2.2 ................. Planta de senyalització i resta de mesures 

 3 ................. Seccions transversals 

 4 ................. Plantes de detall 

 5 ................. Detalls constructius 

 6 ................. Detalls senyalització horitzontal i vertical 

4 ................................ Plec de condicions tècniques 
 4.1 ................. Prescripcions generals 
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 4.2 ................. Seguretat en el treball 

 4.3 ................. Instruccions per a l’execució de les obres 

 4.4 ................. Relació de normes i reglaments 

 4.5 ................. Proposta sobre els terminis d’execució i garantia 

 4.6 ................. Sistema i forma d’execució dels replanteigs 

 4.7 ................. Condicions dels materials de l’obra 

 4.8 ................. Recepció i prova dels materials i equips i unitats d’obra 

 4.9 ................. Obres que queden ocultes, treballs defectuosos, vicis ocults 

 4.10 ................. Neteja i conservació de les obres durant la seva execució i en el termini de garantia 

 4.11 ................. Prescripcions valoratives 

5 ................................ Pressupost 
 5.1 ................. Amidaments 

 5.2 ................. Quadres de preus 

 5.3 ................. Pressupostos parcials 

 5.4 ................. Pressupost d’execució material 

 5.5 ................. Pressupost d’execució per contracte 

 

4.1.2. Autoritat i facultats del director facultatiu. 

El Director Facultatiu de l’obra tindrà autoritat total sobre la forma i condicions com 
s’ha d’executar cada unitat d’obra. 

A més de totes les facultats que corresponen al Director, que s’aniran detallant al 
llarg d’aquests Plecs, és missió específica seva la direcció i vigilància, amb autoritat 
tècnica, completa i indiscutible, fins i tot sobre allò no previst taxativament en 
aquests Plecs, sobre les persones i coses situades en l’obra i en relació amb els 
treballadors.  

Tots els dubtes i consultes respecte a l’execució dels treballs que composen l’obra es 
dirigiran per escrit a la Direcció Facultativa, que contestarà a les mateixes pel mateix 
procediment, fent constància en els documents de les dates quan es realitza el seu 
lliurament i expedició. 

El contractista podrà obtenir, al seu càrrec, còpies de tots els plànols del Projecte 
necessaris per l’obra i en el nombre que desitgi, sol·licitant-los al Director Facultatiu 
qui, si el Contractista així ho desitja, autoritzarà amb la seva firma dites còpies. 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres donades pel Director 
Facultatiu, només podrà presentar-les, a través del mateix, davant l’Administració 
contractant, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en 
aquests Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Contra les instruccions d’ordre tècnic o facultatiu del Director d’obra, no s’admetrà 
cap reclamació, podent el contractista salvar la seva responsabilitat, si l’estima 
oportú, mitjançant exposició raonada, dirigida al Director Facultatiu, el qual podrà 
limitar la seva contestació al acusament de rebut que, en tot cas, serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 

El contractista tindrà sempre en l’oficina de l’obra i a disposició de la Direcció 
Facultativa, un "Llibre d’Ordres" amb els seus fulls per triplicat, amb tots els requisits 
que, a l’efecte, estableix la legislació vigent. La Direcció escriurà al mateix aquelles 
dades que cregui convenients. Així mateix, el contractista podrà fer ús del llibre amb 
aquesta finalitat. 

El fet que en el llibre no figurin redactades les ordres que ja, preceptivament, té 
l’obligació de complimentar el contractista, d’acord amb l’establert en els documents 
del Projecte, no suposa eximent ni atenuant algun per a les responsabilitats que 
siguin inherents al Contractista, ja que és obligació del mateix l’execució d’allò 
necessari per a la bona execució i aspecte de les obres, encara que no sigui estipulat 
en el Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi el Director Facultatiu i dintre dels límits de possibilitats que els pressupostos 
determinen per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

Per manca de respecte i obediència al Director Facultatiu o als seus representants 
encarregats de la vigilància de l’obra, per manifesta incapacitat o per actes que 
pertorben i comprometen la marxa dels treballs, el contractista tindrà obligació 
d’apartar de les obres als seus dependents i operaris, quant la Direcció Facultativa 
ho reclami. 

En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions o altres documents 
del projecte, o les discrepàncies o errades dels detalls de l’obra que siguin 
manifestament indispensables per respectar l’esperit o intenció esposats en els 
documents del present Projecte, o que, per ús i costum, han d’ésser realitzats, no 
només no eximeixen al contractista de la obligació d’executar aquests detalls d’obra 
omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran d’ésser executats com si 
haguessin estat completament i correctament especificats en els Plànols i Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

4.1.3. Presència del contractista en l’obra i assistència a la direcció. 
Representació facultativa del contractista. 

El contractista adjudicatari, o la persona qui delegui, estarà present en el 
replantejament general de les obres, en tots els replantejaments parcials que es 
produeixin i quan així ho requereixi l’Enginyer Director de les obres. Seran a càrrec 
del contractista totes les despeses derivades del replantejament general i de tots els 
replantejaments parcials necessaris. 

El contractista nomenarà un Cap d’obra, Enginyer Superior o Enginyer Tècnic, que a 
judici de l’Administració tingui el nivell tècnic adequat i amb suficients poders el 
representarà en l’execució de les obres d’aquest Projecte. 
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L’Administració a través de la Direcció d’obra podrà recusar qualsevol membre de 
l’equip tècnic assignat per l’adjudicatari a l’obra, quedant obligat a substituir-lo per 
altre i en les mateixes condicions expressades anteriorment. 

De la mateixa manera, el contractista nomenarà un Enginyer Tècnic i equip auxiliar 
per portar a terme l’execució de les obres. 

Els representants de l’ Administració seran l’Enginyer i els seus subalterns delegats, 
als quals se’ls hagi encomanant d’una manera formal la Direcció o inspecció de les 
obres, a les quals assistirà el contractista per a l’execució de les obres i les 
inspeccionaran periòdicament. 

L’adjudicatari posarà una oficina a peu d’obra amb tots els elements necessaris 
(telèfon, llum, etc.) per a la planificació de la mateixa, fent-se càrrec de  totes les 
despeses que origini. 

 

4.2. SEGURETAT EN EL TREBALL 

En l’execució de les obres, es farà estricte compliment a les especificacions 
contemplades en la Llei 31/1.995 de Prevenció de Riscos Laborals i els Decrets 
39/1.997, 485/1.997 i 487/1.997. Així mateix, i per tractar-se d’obres en carretera, 
es complirà el prescrit en les normes de senyalització per a treballs en voral, 
mitjanes o carrils de circulació, del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, d’obligat 
acompliment, de data 31 d’agost de 1987. (articles 2,3,4,5 i 6). 

Una vegada adjudicades les obres i aprovat el corresponent programa de treball, el 
Contractista elaborarà un Pla de Senyalització, Abalisament i Defensa de l’obra on 
s’analitzen, desenvolupen i complementen, en funció del seu propi sistema 
d’execució de l’obra, les previsions contingudes en el projecte. A l'esmentat Pla 
s’inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives que l’empresa 
adjudicatària proposa amb la corresponent valoració econòmica de les mateixes que 
no ha de superar l’ import total previst en el projecte. 

El Pla haurà d’ésser presentat a l’aprovació expressa de la Direcció Facultativa de 
l’obra. En tot cas, tant respecte a l’aprovació del Pla com respecte a l’aplicació del 
mateix durant el desenvolupament de l’obra, la Direcció Facultativa actuarà d’acord 
amb allò disposat en la Llei 31/1995 de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

Per evitar accidents i perjudicis, tant als operaris com als propietaris limítrofs de les 
obres, el Contractista restarà obligat a apuntalar les excavacions o edificis si fos 
necessari, essent al seu càrrec les conseqüències que del seu incompliment 
poguessin derivar-se. 

Serà responsable dels danys o perjudicis que els treballadors de la instal·lació poden 
causar a tercers, igualment dels accidents de tot tipus que poden produir durant els 
treballs de la instal·lació i imputables a aquells. 

Estan inclosos en la Contracta l’ús dels mitjans auxiliars i en el seu cas la construcció 
d’obres auxiliars que siguin necessàries per a la bona execució de les obres principals 
i per a garantir la seguretat de les mateixes tal com: Ferramentes, aparells, 
maquinària, vehicles, grues, bastides, cindris, apuntalaments, desguàs, proteccions, 
desviament o taponament de llits o brolladors, extraccions d’aigua, esgotament, 
baranes o altres mitjans de protecció per a vianants en les excavacions, avisos i 
senyals de perill durant el dia i la nit, establiments de pas provisionals, estintolaments 
de conduccions d’aigua, electricitat i quants serveis i servituds apareguin a les 
excavacions. 

 

4.3.  INSTRUCCIONS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

4.3.1.  Ordre d’execució de les obres 

El Contractista presentarà en el termini de quinze (15) dies posteriors a l’adjudicació, 
un pla d’execució dels treballs, on s’ indiquen els terminis de cadascuna de les obres 
parcials, pla que per a ser vigent haurà d’ésser aprovat prèviament per 
l’Administració que, en tot cas, fixarà  l’ordre d’execució dels distints treballs. 

 

4.3.2. Treballs nocturns 

Segons les especials característiques del trànsit en les carreteres, on es troben 
situades les obres, l’execució de totes aquelles unitats que representen una alteració 
important en les condicions de circulació del trànsit rodat, hauran d’efectuar-se en 
horari nocturn. 

Tal eventualitat ha estat considerada per a la formació dels preus unitaris de les 
unitats d’ obra, i, conseqüentment el Contractista no tindrà cap dret a reclamació per 
aquest concepte. 

Així mateix, qualsevol alteració en les condicions de circulació del trànsit, talls de 
carrils, etc., del tram del carrer afectat per les obres, haurà d’ésser posat en 
coneixement prèviament a l’Ajuntament de Barcelona a fi d’obtenir els corresponents 
permisos, sense perjudici d’obtenir altres permisos en els organismes que 
correspongui i afecten a les obres. 
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4.4. RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS QUE HAN D’ÉSSER TINGUTS EN 
COMPTE EN LA FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPS I 
INSTAL·LACIONS I EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Seran d’aplicació per a les obres definides en aquest Projecte i en aquells terminis no 
modificats pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o pels contractes 
particulars que es porten a lloc entre l’Administració i el Contractista, les següents 
disposicions generals: 

• Llei de Bases sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. 
Aprovada per RD Llei 18/1989 de 25 de agost. 

• Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat 
Vial. Aprovada per RD Llei 339/1990 de 2 de març. 

• Real Decret 13/1992 de 17 de Gener (B.O.E. del 31-1-1992) pel que s’aprova el 
Reglament General de Circulació per aplicació i desenvolupament de la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Comunicacions. Ordre de 21 de gener 
(BOE núm. 29 de 3-2-88). 

• Instrucció EH-93 per al Projecte i Execució d’Obres de Formigó en Massa o 
Armat. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de Sanejament de 
Poblacions, (Setembre 1986). 

• Normes MV-102/1975 Acer Laminat per a Estructures d’Edificació (Decret 
2899/1976 del mes de setembre), MV- 104 Execució de les Estructures d’Acer 
Laminat en Edificació. 

• Normes Tecnològiques del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i 
Comunicacions. 

• Normes U.N.E d’obligat acompliment del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i 
Comunicacions.(O.M. 5 de agost de 1967). 

• Llei d’Ordenació de la Defensa de la Indústria Nacional. 

• Ordenança de Seguretat e Higiene en el Treball (Ordre Ministerial de 9-3-1971) 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ( Decret 3275/82). 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments, aprovada 
per Decret 1964/1965 de 23 de maig. 

• Disposicions i normes vigents d’ aplicació, establertes per les autoritats locals 
amb la jurisdicció sobre les obres a realitzar. 

• Instrucció 8.3-I.C. “Senyalització d’Obres” (B.O.E. núm. 224 de 18 de setembre). 

• Proves de compatibilitat electromagnètica segons IEC 801 i l’apartat D.2 de la 
Normativa de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

• Descarregues electrostàtiques (IEC 801-2) 

• Transitoris ràpids (IEC 801-4) 

• Transitoris d’alta energia (IEC 801-5) 

• Variacions en l’alimentació (FEMP-D.2) 

• Llei 31/1995 de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Norma UNE-EN 60950-1 Seguretat dels equips de tecnologia de la informació 

• Norma IEC 60950-22 Seguretat d’equips de utilització exterior  

• Norma UNE-EN 61000 Compatibilitat electromagnètica 

• Norma UNE-EN 50923 Compatibilitat electromagnètica. Sistemes de senyalització 
de trànsit per carretera. Norma de producte. 

• Norma UNE-HD 638 S1 Sistemes de senyalització de trànsit viari 

• Norma UNE-EN 60068 Assagis ambientals 

• O.C. 325/97T de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment 
“Senyalització, abalisament i defensa de les carreteres en lo referent als seus 
materials”. 30 desembre de 1997. 

• Norma de carreteres 8.1-IC “Senyalització vertical”. Ministeri de Foment. 

• Senyals Verticals de Circulació. Tomo I: Característiques de les senyals. Tomo II: 
Catàleg i significat de les senyals. Ministeri de Foment. 1992 

• “Imatge Gràfica de la Senyalització Exterior”. Consell Executiu de la Generalitat 
de Catalunya, de 5 d’agost de 1982. 

• Norma UNE 38002 “definició i designació de l’estat de tractament del aliatges 
lleugers”. 

• Norma UNE38337: “Alumini i aliatges d’alumini per a forja. Grup Al-Mg-Si Aliatge 
L-3441, Al-0,7 Mg Si”. 

• Norma UNE 135311: “Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. 
Elements de sustentació i ancoratge. Hipòtesi de càlcul.” 

• Norma UNE 135330: “Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. 
Senyals metàl·liques retrorreflectants mitjançant fulloles amb microesferes de 
vidre. Característiques i mètodes d’assaig.” 
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• Norma UNE 135331: “Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. 
Senyals metàl·liques, zona no retroreflectant, pintures, característiques i mètodes 
d’assaig”. 

• Norma UNE 135350: Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. 
Fulloles retrorreflectants per microesferes de vidre. Determinació de la visibilitat 
nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió”. 

• Norma UNE: 135352 “Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. 
Control de qualitat in situ d’elements en servei. Característiques i mètodes 
d’assaig”. 

 

Quan es faci referència a un mètode o norma continguda en alguna de les anteriors 
publicacions, s’entendrà que es referirà a l’última Norma o Mètode que s’hagi 
publicat. 

En cas de discrepàncies entre algunes condicions imposades en les disposicions 
senyalades, seran vàlides les més restrictives. 

 

4.5. PROPOSTA DEDUÏDA DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES SOBRE 
ELS TERMINIS D’EXECUCIÓ I DE GARANTIA.  

El termini d’execució per a dur a terme aquesta obra serà de DOS MESOS, a 
partir de la data de formalització del contracte corresponent. Una vegada adjudicada 
l’obra, el contractista adjudicatari haurà de presentar al Director Facultatiu de la 
mateixa el corresponent Pla de treball, on s’indicaran els terminis d’execució de les 
distintes unitats que la integren. 

El termini de garantia comptat a partir de la recepció de l’obra serà d’UN ANY. 

Així mateix, l’adjudicatari restarà obligat a conservar i mantenir, al seu càrrec i fins 
que siguin rebudes, totes les obres, instal·lacions, suport lògic i equips que integren 
aquest projecte. D’igual manera, aquelles instal·lacions que l’Administració ordeni 
posar en servei abans de la recepció, hauran de ser conservades i mantingudes a 
càrrec de l‘adjudicatari fins que es produeixi la recepció de tot el projecte. 

Així mateix queda obligat a la conservació i manteniment de l’obra, instal·lacions, 
equips i suport lògic i les aplicacions específiques durant el termini de garantia (UN 
ANY) des de la data de la recepció de les obres, realitzant quants treballs siguin 
precisos per mantenir i conservar les obres e instal·lacions, equip, suport lògic i 
aplicacions, en perfecte estat durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. 

Queden inclosos durant els períodes descrits (durant l’execució de l’obra i durant el 
termini de garantia) la reparació dels danys causats per tercers, ja sigui per accident, 

vandalisme, robatori o qualsevol altre causa, no podent reclamar a l’Administració 
cap cost per aquests conceptes. 

També queden inclosos en períodes, els treballs corresponents a l’ajut a l’explotació, 
dedicant els mitjans humans i materials necessaris per donar resposta a les 
necessitats de l’Administració.  

S’ inclouen en aquest període, d’una altra banda, els plans de formació necessaris 
per al personal de l’Administració. 

Finalitzat el termini de garantia es donarà per conclòs el contracte si les obres estan 
d’acord amb el Projecte i en perfecte estat de funcionament. 

 

4.6.  SISTEMA I FORMA D’EXECUCIÓ DELS REPLANTEJAMENTS. 

Totes les obres compreses en el Projecte s’executaran d’ acord amb els terminis i 
ordres de l‘Enginyer Director de l’obra, qui resoldrà les qüestions que es plantegin, 
referents a la interpretació d’aquelles i a les condicions d’execució, subministrant al 
contractista quanta informació sigui necessària per què les obres puguin ésser 
realitzades. 

Previ al començament de l’obra, es comprovarà el replantejament de la mateixa en 
tots els seus aspectes (geometria, característiques, etc.) presenciant les operacions 
l’Enginyer Director de l’obra i el contractista o persones en quines els dos deleguin, i 
s’haurà de redactar l’Acta corresponent. Correran a càrrec del contractista totes les 
despeses que origini el replantejament. 

Es comprovarà els senyals o referències existents i es completarà amb les 
necessàries per obtenir garanties de permanència durant la construcció, estant el 
contractista obligat a la custòdia i reposició d’ambdues, essent totes aquestes 
operacions a càrrec del contractista. 

Aniran a càrrec del contractista l’adquisició i instal·lació dels rètols anunciadors de l’obra, 
segons el model i tipus aprovat per la Direcció Facultativa. 

Si fossin necessaris replantejaments parcials o totals al llarg de la construcció, 
l’Enginyer Director de l’obra podrà ordenar quants siguin precisos i el Contractista 
està obligat a realitzar-los al seu càrrec, incloent els medis necessaris per a la seva 
execució. 
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4.7. CONDICIONS QUE HAURAN DE SATISFER CADASCUN DELS MATERIALS A 
EMPRAR EN L’OBRA 

B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es 
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a 
la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i 
la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de 
contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les 
propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi 
ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de 
verificar que acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 
ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada 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).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol 
utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori 
realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de 
formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en 
laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el 
compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat 
ni per al curat.  

 
 B0 -  MATERIALS BÀSICS 

 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020,B0311010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 
obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
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Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de 
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 
l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 
complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l'article 28 de l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-
1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a 
una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per 
a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a 
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 

potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV 

o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 

cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 
0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció.  
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El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració 
física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin 
donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa 
de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin 
que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 
àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
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 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat.  
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 carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 

àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge 
per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui 
el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de 
l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions 
mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 

pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
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- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs 
corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al 
plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 
l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves 
fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 
específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de 
poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe 
específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 
dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 
rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si 
les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb 
aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però 
sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B032 -  SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0321000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el 
que determini la DF.  
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o 
química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions 
perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.  
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues 
o d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de 
la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 
estableixi explícitament la DF.  

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser 
nets, resistents i de granulometria uniforme.  
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul  
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: 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:  
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  
     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)  
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
     - Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5)  
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)  

- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és 
menor.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si 
considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de 
recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.  
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:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material 
corresponent.  

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 

provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han 
considerat són els següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
- Granulats reciclats provinents de formigó  
- Granulats reciclats mixtes  
- Granulats reciclats prioritariament naturals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 
obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas 
restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment 
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 
estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 
l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 
complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l'article 28 de l'EHE.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració 
física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin 
donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica 
superior al 10% en pes.  
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres 
enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes 
d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments  
GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una 
densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa  
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats 
provinents de formigó.  
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que 
s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de 
formigó serà menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o 
entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la 
direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi 
un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions 
següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del 
gruix mínim  
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor 
entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable 
a cada cas.  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
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- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-
1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la 
UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat 
UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per 
a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a 
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 
potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de 
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques 
naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues 
o altres materials estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat 
ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica 

ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per 
drenar i del sistema de drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = 
grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran 
filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat 
del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la 
següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà 
recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a 
efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba 
granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material 
drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  
F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o 
llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les 
següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR 
(NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat.  
 
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 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección 
General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
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Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-
IC: Drenaje superficial  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat.  
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 carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 

àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la 
documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la 
norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge 
per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui 
el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de 
l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions 
mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions:  
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Partícules toves (UNE 7134)  
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 

pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 

corresponent.  
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 
2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació 
del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)  
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)  
     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)   
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids 
naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  
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'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al 
plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A 
DRENATGES:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material 
corresponent en l'execució del reblert.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401,B051E201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits 
que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, 
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota 
l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 
següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en 
un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió 
del pes sec del ciment.  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de 
juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma 
UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o 
barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 
subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus 
i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A 
i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més 
del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de 
la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i 
de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
956/2008 de 6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-
EN 14647.  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma 
UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
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D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de 
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar 
segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 
físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als 
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 
80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad 
a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
Recepción de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 
CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
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 preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació 
com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el 
control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves 
característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions 
tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 
components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 
superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a 
mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer 
també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
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- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 

6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 

informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 

6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus 
efectes  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques 
químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es 
el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha 
de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà 
compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 

Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 

fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 

precisa de reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el 
ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges 
indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que 
el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les 
fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors 
remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de 
la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb 
l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control 
sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de 
comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i 
l'altra per a ser conservada preventivament.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge 
i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació 
no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes 
de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia 
en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 
criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran 
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. 
S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris.  

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment 
per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats 
menors d'òxids de silici, ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç amarada en pasta CL 90  
- Calç aèria CL 90  
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5  
CALÇ AMARADA EN PASTA:  
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat 
justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
CALÇ AÈRIA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes  
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes  
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes  
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes  
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2%  
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2  
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3  
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2%  
Requisits de reactivitat i granulometria: 
- Retingut pel tamís de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat 
sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat 
en la norma UNE-EN 196-2)  
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
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- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis 
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. 
Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que 
no experimenti alteració de les seves característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat 
per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades 
oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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 preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i 
exteriors i altres productes de construcció:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de 
característiques.  
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la 
següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de 
qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a 
mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat 
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a l'UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials.  

Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, 

i recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions 
exigides.  

- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes 
característiques, s'han de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la 
designació concreta.  

S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra 
per assaigs de contrast que s'ha de conservar al menys cent dies.  
Els assaigs de recepció han de ser els següents:  

- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)  
- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)  
- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)  
- Finor de molta (UNE-EN 459-2)  

S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant 
l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs 
de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.  
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris 
que exposi la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els 
assaigs de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar 
durant al menys 100 dies. S'ha de prendre una tercera mostra si el subministrador de 
calç ho sol·licita.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les 
especificacions establertes al plec.  
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté 
apareix en estat grumollós o aglomerat.  

 
 B0 -  MATERIALS BÀSICS 

 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 
dosificació 
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- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 
pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per 
al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-
70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P 
plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador 
les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 
37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre 
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es 
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot 
autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En 
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del 
ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre 
la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de 
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i 
complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a 
valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de 
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus 
de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 
52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 
0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per 
a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  
CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de 
baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)   
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de 
ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, 
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 
superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al 
ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm  
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
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¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la 
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta 
fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 
mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la 
mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major 
de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor 
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà 
inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 

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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
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 DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, 
les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com 

a mínim:  
- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant 

com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de 
laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, 
procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a 
compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus 
de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 
dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó 
procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu 
ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de 
la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota 
pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el 
formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions 
de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de 
qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
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- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre 
de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; 
Nombre de plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del 
mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els 
valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia 
per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es 
faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es 
comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant 
el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons 
que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 
metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb 
llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi 
adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 
antiguitat màxima de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es 
realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie 

es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 
28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 
dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la 
consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un 
tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i 
s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els 
assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 

freqüència indicada, els següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el 
subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig 
granulomètric (UNE EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la 

temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es 
prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel 
mati i l'altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons 
les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà 
a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de 
cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa 
a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades 
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un 
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per 
objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, 
amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia 
molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central 
d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó 
preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, 
s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà 
el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 
interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos 
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real 
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions 
de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de 
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pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la 
resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada 
que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada 
a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es 
troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó 
corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el 
seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els 
assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a 

l'exigida. En altre cas:  
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir 
entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions 
no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la 
quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades 
ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els 
corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics 
(UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La 
conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà 
segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el 
resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència 
mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres 
podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del 
Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al 
preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana 
de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en 
qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència 
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica 
multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la 
fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NN14C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però 
col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) 
o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria 
requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la 

dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i 
ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, 
o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid 
gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-
08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no 
estructural contenen poc ciment.  
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.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 
0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida 
màxima del granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 
15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF 
indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
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- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, 
les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per 

a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a 
compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del 
granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius  
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el 

formigó amb la dosificació correcta.  
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació 
quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb 
una antiguitat màxima de 6 mesos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de 
condicions.  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons 
les condicions del plec.  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà 
el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 
interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos 
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710250,B0710150,B0714000. 
 
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  en 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 col·locació 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 orgànics 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 

càrregues 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 característiques 
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)  
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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):  
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 col·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 inorgànics, 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 pel 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 pel 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) 
     - 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 segons 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 
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 usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
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  
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- 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 
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 murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les 
propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - 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 Prestacions  
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 l'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 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I 

BEURADES 
 
B081 -  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0818120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, 
formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no 
superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o 
beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, 
propietats habituals o del seu comportament.  
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent 
que, finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar 
algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials.  
S'han considerat els elements següents:  
- Colorant  
- Additius per a formigó: 
     - Inclusor d'aire 
     - Reductor d'aigua/plastificant 
     - Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
     - Retenidor d'aigua 
     - Accelerador d'adormiment 
     - Hidròfug 
     - Inhibidor de l'adormiment 
- Additius per a morters: 
     - Inclusor d'aire/plastificant 
     - Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  
- Addicions: 
     - Cendres volants 
     - Fum de silici 
     - Escòria granulada  
ADDITIUS:  
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha 
de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques 
mecàniques o químiques del formigó o morter.  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el 
seu cas:  
Característiques essencials:  
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el 

material.  
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat 

pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de 

referència especificat pel fabricant  
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
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     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02  
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps 
d'adormiment, hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .  
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó 
armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum 
(UNE EN 12350-7)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel 

fabricant  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor 

especificat pel fabricant  
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el 
morter i que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides 
uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. 
Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%  
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la 
DF.  
Característiques complementàries:  
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el 
pastat del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una 
mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat 
d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al 

formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual 
consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a 
incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la 
quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement 
l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  
     - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  
     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 dia:  >= 140% 

         -  28 dies:  >= 115%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:  
     - Consistència: 
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min 
després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial  
     - Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
     - Contingut en aire <= 2% en volum  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  
Característiques essencials:  
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual 
consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de 
pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de 
l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.  
Característiques essencials:  
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual 
consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de 
pastar el formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres 
dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 7 dies:  >= 80% 
     - 28 dies:  >= 90%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Reducció d'aigua:  >= 5%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual 
consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.  
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió 
de la proporció desitjada d'additiu.  
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a 
garantir en el formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en 
primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat 
de l'obra.  
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 28 dies: >= 80% 
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
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Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual 
consistència.  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter 

testimoni  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel 

fabricant   
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut 
d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire 
uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3%  
      - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  
Característiques complementàries:  
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual 
consistència.  
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per 
objecte retardar l'inici de l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%  
      - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  
Característiques complementàries:  
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del 

morter d'assaig amb additiu  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual 
consistència.  
COLORANT:  
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del 
formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color 
determinat al producte final.  
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de 
ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, 
l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó.  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
ADDICIONS:  
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM 
I queda permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que 
la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les 
addicions (cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del pes total del ciment  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer 
servir cendres volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum 
de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment  
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot 
autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En 
estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 
pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment.  

Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir 
ciment del tipus CEM I  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
CENDRES VOLANTS:  
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de 
fina divisió provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les 
bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i 
recuperat per precipitació electrostàtica o per captació mecànica.  
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de 
repercutir a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no 
afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM 
I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un 
certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.  
Resultats segons la UNE-EN 450-1:  
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 
 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE 
EN 450 sigui < 10 mm) 
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  
Característiques físiques: 
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1): 
     - A 28 dies:  > 75% 
     - A 90 dies:  > 85%  
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut 
d'òxid de calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %  
Toleràncies:  
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  
- Pèrdua al foc:  + 2,0%  
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0%  
- Contingut de clorurs:  + 0,01%  
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  
- Contingut SO3:  + 0,5%  
- Estabilitat:  + 1,0 mm  
- Índex d'activitat:  - 5,0%  
FUM DE SILICI:  
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons 
projectats, que té per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig 
termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb 
carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici i ferrosilici.  
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits 
anteriors, sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc 
com en endurit.  
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  
ESCÒRIA GRANULADA:  
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi 
en la confecció de formigons.  
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos 
ferrosos.  
No ha de contenir sulfurs oxidables.  
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 
- Terrossos d'argila: 1% 
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- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de 
tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25%  
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb 
etiquetatge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les 
seves característiques.  
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la 
variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes 
temperatures.  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja 
vermella de 70 cm d'amplària.  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant 
les diverses fraccions granulomètriques.  
 
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 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos 
para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: 
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: 
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado.  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos 
para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado.  

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: 
Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, 
marcado y etiquetado.  
ADDICIONS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos 
y criterios de conformidad.  
ÚS PER A FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  
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 morter per a ram de paleta, 
 - Productes per a formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat 
corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de 
l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i 
indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no 
produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o 
morter.   
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a 
realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari  
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació 
com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les 
propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat 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: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca d'identificació del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 934-2 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors 
declarats, en el seu cas  
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació 
com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les 
propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat 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: ZA.3 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, 
en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 934-3 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors 
declarats, en el seu cas  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat 
corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de 
l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i 
indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no 
produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o 
morter.   
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a 
realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
A la fulla de subministrament hi ha de constar: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  
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 formigons, morters i pastes:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents 
dades: 
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries 
granulades 
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a 
cendres volants 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari  
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
La documentació ha d'incloure també: 

- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a 
realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  
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 del 
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 450-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  
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 del 
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 13263-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat 

de qualitat d'acord a les condicions exigides.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions 
mitjançant assaigs.  
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, 
s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, 
s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).  
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, 
s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, 
s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, 
s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, 
s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE 
corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar 
mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els documents 
que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions 
contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.   
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el 
Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un 
certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un 
laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les 
especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística 
equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats 
amb el corresponent certificat de garantia del fabricant.  
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el 
seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.  
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el 
Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un 
certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un 
laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les 
especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística 
equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les 
especificacions del plec.  
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà 
mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els documents 
que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions 
contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.   

 
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B965 -  PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B965IN01,B965IN02,B96511C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i 
en la seva capa superficial  
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 
l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5  
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més 
pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i 
cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
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 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 
per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència 
a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge 
quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 
per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència 
a l'abrasió i la resistència a la flexió 
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- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha 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 usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell 
o Classe: A1*. * 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 cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 
(UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 
1340)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces 
cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 
12390-3)  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de 
la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 
complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-
se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada 
una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a 
les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.  

 
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B98 -  PECES ESPECIALS PER A GUALS 
 
B981 -  PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9811G4F,B981PG4F. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les 
superficies exteriors a les que delimita.  
S'han considerat les vorades dels materials següents:  
- Pedra granítica  
- Pedra de marès  
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada 
amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.  
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.  
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar 
treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.  
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm  
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  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les 
nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm  
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  
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- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de 
corvatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara 
mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat  

- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats 
superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent 
informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, 
etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
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 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 Prestacions  
 
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 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento 
exterior. Requisitos y métodos de ensayo.  

 
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E1 -  PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E1S000,B9E13200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a 
pavimentació.  
S'han considerat les peces següents:  
- Panot gris per a voreres  
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents 
tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  
<= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 
superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 
dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
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 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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 usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell 
o Classe: A1*. * 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 cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els 
valors declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- 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 identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, 
incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  

OPERACIONS DE CONTROL:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 
(UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna 
i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d'aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)  
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el 

material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la 
CEE, 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.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de 
la norma UNE-EN 1339.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 
complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-
se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels 
resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una 
sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues 
mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l'especificat.  

 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F16200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents 
tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
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RAJOLES:  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  
<= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 
superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 
dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm  
LLAMBORDINS:  
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 
superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 
dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  
 
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 
 
LLAMBORDINS:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
RAJOLES:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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 usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell 
o Classe: A1*. * 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 cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a 
les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas 
de llambordins 
- Identificació del producte 
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- 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 identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma: 
          - EN 1339 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori  

 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA14100,BBA1M000,BBAZIN01. 
 
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  
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 
- 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:  
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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:  
- 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.  
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM1 -  SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM1AHA2,BBM11102. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització.  
S'han considerat els elements següents:  
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta  
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents:  
- Amb pintura no reflectora  
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal  
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:  
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa 
d'alumini o acer galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura 
no reflectora, o làmina reflectora.  
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa 
d'alumini haurà de ser aprovada per la DF.  
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i 
resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.  
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 
90°.  
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a 
del "Reglamento de Circulación".  
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer 
galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a 
cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314.  
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o 
abraçadores.  
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 
625 i 626 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75)  
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes 
UNE 135310 i UNE 135313.  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts 
sense galvanitzar.  
Gruix del caixetí:  1,8 mm  
Gruix de la placa:  1,8 mm  
Amplària del reforç perimetral:  25 mm  
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2  
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir  
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir  
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:  
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància 

especificats a la norma UNE 135331  
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent 

tòxic.  
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense 

grans o qualsevol altra imperfecció superficial  
Condicions de la pel·lícula seca de pintura:  
- Brillantor especular a 60°C:  > 50%  
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra  

- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament  
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig  
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7  
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables  
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.  
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.  
Toleràncies:  
- Compliran l'Euronorma 143  
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA:  
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de 
circulació es classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres 
nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de 
microesferes de vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat 
amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i 
dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit 
per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.  
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de 

microesferes de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb 
els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació 
adequada.  Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un 
adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una 
làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de 
microprismes integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests 
elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies condicions 
d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per 
a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per 
unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc.  

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa 
direcció però en sentit contrari.  
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les 
normes UNE 48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i 
UNE 135334.  
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines 
sintètiques, transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents 
atmosfèrics.  
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la 
turpentina, el metanol, el xilol i el toluè.  
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial.  
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, 
han de complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330.  
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades  
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir  
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir  
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir  
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir  
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir  
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir  
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir  
Condicions de la làmina reflectora:  
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle 
divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10%  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:  
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o 
metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre 
d'unitats.  
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte 
directe amb el terra.  
 
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:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:  
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical 
de carreteras. 1984.  
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de 
chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa.  
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes 
retrorreflectantes mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y 
métodos de ensayo.  
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les 
següents comprovacions:  
- Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció 

dels certificats de qualitat on es garanteixen les condicions del plec. 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals 

subministrades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents 
certificats de qualitat del fabricant.  
L'acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada 
d'acord al pla de mostreig establert per a un "nivell d'inspecció I" i "nivell de 
qualitat acceptable" (NCA) de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-
020:  
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les 
operacions de control definides.  

 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBMZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZ1C20. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles  
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització  
- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles 
     - Separador per a barrera metàl·lica simple 
     - Separador per a barrera metàl·lica doble 
     - Connector de suport tubular 
     - Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat 
     - Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes 
     - Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica 
     - Topall final per a barrera metàl·lica simple  
- Captallums per a barreres de seguretat  
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat  
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al 

paviment  
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.  
Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats 
(Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons 
UNE-EN ISO 1461.  
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la 
capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar.  
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122.  
Dimensions i toleràncies de suports tubulars:  UNE 135123.  
Gruix nominal suport tipus C:  4 mm  
Gruix nominal suport tubular:  3 mm  
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:  
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per 
al suport de senyalització vertical.  
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, 
UNE 135314.  
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons 
UNE-EN ISO 1461.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la 
capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar.  
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.  
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir  
Toleràncies:  
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6%  
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
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¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+  
ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar 
el seu correcte funcionament.  
Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats 
(Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons 
UNE-EN ISO 1461.  
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la 
capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar.  
Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall 
final :  UNE 135122.  
Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular :  UNE 135123.  
Gruix nominal:  3 mm  
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en 
calent, recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de 
seguretat.  
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni 
desperfectes en la seva superfície.  
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2)  
Gruix:  3 mm  
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:  
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una 
superfície resistent a l'abrasió  
Si esta format per dues o més parts, s'han de poder desmuntar només amb l'eina 
recomanada pel fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L'element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d'estar formada per retrorreflectors de vidre o de 
naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a 
l'abrasió.  
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d'un vehicle en moviment, 
ha de tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en 
la UNE-EN 1463-1. 
El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin 
comprometre la seguretat de la circulació vial. 
El sistema d'ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas 
d'arrencament o trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a 
l'element arrencat ni degut als elements d'ancoratge que pugin restar sobre la 
calçada.  
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a 
mínim, el nom del fabricant i la data de fabricació.  
Les característiques tècniques de l'element han de ser les definides en la UNE-EN 
1463-1 i s'han de comprovar segons aquesta norma.  
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  

Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats 
en calent, necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.  
Compliran les condicions de la norma UNE 135122. 
S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) 
no definits per cap norma s'utilitzaran acers de característiques similars als 
normalitzats.   
Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.  
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 
superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes 
d'eina.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El 
marcatge ha de ser llegible a simple vista i indeleble.  
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent 
mínim de l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 
cm entre els perfils i el terreny.  
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.  
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.  
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer.  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  
ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser 
llegible a simple vista i indeleble.  
Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe 
amb el terra.  
Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.  
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  
CAPTALLUMS:  
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:  
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les 
característiques de l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
No s'han d'apilar en més de dos alçàries.  
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i 
al seu suport.  
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE I CAPTALLUMS:  
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:  
* 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.  
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SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN 
FORMA DE CUA DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES:  
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y 
ensayos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y 
metodología de control.  
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:  
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 
Elementos accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, 
geometría, dimensiones y ensayos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y 
metodología de control.  
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical 
de carreteras. 1984.  
* UNE 135366:2011 Señalización vertical. Captafaros verticales. Características y 
métodos de ensayo.  
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros 
retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que 

identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on 
es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte 
superficial del galvanitzat.  

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de 
control), es realitzaran els següents assaigs: 
     - Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i 
allargament de ruptura (UNE-EN 10025).  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte.  
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de 
galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment 
(mètodes no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents 
comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de 
galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment 
(mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  
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:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant.  
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 més del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ1 -  BANCS 
 
BQ11 -  BANCS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ116B11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de 
llistons de fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb 
cargols passadors de pressió cadmiats, de cap esfèric.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia 
de preparació. 
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i 
dues d'esmalt. 
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 20 mm  
- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 
- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 
- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es 
deformin i en llocs protegits 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  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions 
indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 

  
D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M022. 
 
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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D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 

qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent 
els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

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:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia 
del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte.  

 
 

 
F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219FFA0,F2194JF1,F2191306,F2192C06,F2194AK1,F219FBC0,F2194XF1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de 
delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que 
resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 
replanteig previ, aprovades per la DF.  
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.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
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 pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, 
així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
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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 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221C272. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a caixa de paviment  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la 
brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té 
un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb 
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell 
i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per 
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 
MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de 
rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació 
realitzin l'excavació i la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència 
de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació 
realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina 
per a aquesta funció.  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent 
(brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament 
de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a 
l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs 
posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, 
sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció 
d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el 
sòl i amb el mateix grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi 
acceptat com a útils.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i 
amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de 
màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa 
terra existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la 
DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha 
de transportar a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
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- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 
característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a 
fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i 
extracció de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures 
properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els 
forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, 
si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F92 -  SUBBASES 
 
F926 -  SUBBASES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9265H11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle 
vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes.  
Ha de tenir junts 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:  - 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del 
formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin 
segregacions.  
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, 
s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons 
el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
   

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F932 -  BASES DE SAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F932101F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a 
la DT.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501).  
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa  
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin 
produït alteracions en la seva humitat.  
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un 
tram de prova, per tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip 
compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment 
d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a 
part integrant de l'obra.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que 
ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix no superior a 30 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de 
la precedent.  
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.  
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera 
necessari.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa 
següent.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no 
inferior a 1/3 del de l'element compactador.  
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per 
franges, quan es compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure 
com a mínim 15 cm de la franja anterior.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a 
obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip 

habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la 
densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser 
reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a 
la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva 
de gruixos de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris 
següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 

presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior 
a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control 

de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.  
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot 

d'execució.  
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que 

s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del 
pas d'un camió carregat sobre ella.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal 
de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat 
in-situ.  

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la 
placa es determinarà la humitat in-situ.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de 

l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió 
dels cantells de perfils transversals.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de 
regularitat internacional (IRI) (NLT 330).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de 
densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i 
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram 
de prova per part de la DF.  
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha 
d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.   
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del 
límit establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació 
del material.  
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Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o 
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 
mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del 
valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per 
recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la 
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble 
sobre les capes corregides.  
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no 
serà per sí mateix causa de rebuig.  
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega 
complirà les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es 
recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.  
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control 
geomètric i de regularitat superficial.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control 
geomètric i de regularitat superficial.   

 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F96 -  VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F965IN01,F965IN02,F96511C9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per 
damunt de la rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre 
el llit de formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola 
l'alçaria indicada a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la 
vorera, en cap cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 
perímetre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges.  
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.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta.  
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització 
i les indicacions explícites de la DF.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 
3 dies.  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les 
especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:  
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 

peces de vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i 

al procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
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.  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F97 -  RIGOLES 
 
F975 -  RIGOLES DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F975L23A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, 

col·locades amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada  
RIGOLA:  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent 
transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense 
desnivell.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
RIGOLA AMB PECES:  
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.  
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada 
de ciment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges.  
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a 
l'estiu, 48 h a l'hivern.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

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:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 

peces de vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i 

al procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
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.  

 
  
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F98 -  GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9811G4F,F981LG4F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Peça de capçal per a formació de gual 
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa 

central  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.  
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades 
expressament per la DF.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la 
part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta.  
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al 
dissseny del conjunt.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre 
el llit de formigó, a tota l'amplària de les peces.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges.  
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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.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 
3 dies.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels 
capçals. 
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors 
dels capçals. 
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.  
CAPÇAL PER A GUAL:  
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 

peces de vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i 

al procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
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.  

 
   

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9E -  PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1S00H,F9E1320G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot.  
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 
cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 
cm de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
En la col·locació a truc de maceta amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
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.  
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superfícials.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
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  
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb 
sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de 
la base.  
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 
pòrtland.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 
h a l'hivern.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
 
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: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 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 que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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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:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 

peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació 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.  

 
 

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA31012,FBA24112,FBA1E112,FBA1IN04,FBAYIN01,FBA1IN01,FBA1IN02,FBA1IN03,FBA2IN01. 
 
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: 
     - 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), 
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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 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.  
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.  

 
   

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBB1 -  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FBB11111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  
S'han considerat els elements següents:  
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació  
S'han considerat els llocs de col·locació següents:  
- Vials públics  
- Vials d'ús privat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 
produeixin variacions de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 1°  
VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 
automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de 
fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en 
les normes UNE 135312 i UNE 135314.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:  
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la 
DT, i aprovada per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de 
retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) 
en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no 
retrorreflectant.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als 

criteris indicats en l'apartat de control de materials (S).  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix 

tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 
4,0).  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBB2 -  SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB21201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  
S'han considerat els elements següents:  
- Plaques amb senyals d'informació  
S'han considerat els llocs de col·locació següents:  
- Vials públics  
- Vials d'ús privat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 
produeixin variacions de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 1°  
VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 
automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de 
fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en 
les normes UNE 135312 i UNE 135314.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:  
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la 
DT, i aprovada per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de 
retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) 
en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no 
retrorreflectant.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als 

criteris indicats en l'apartat de control de materials (S).  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix 

tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 
4,0).  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
  
 

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBBZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZ1220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva 
posició definitiva.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat clavat a terra  
- Col·locat formigonat a terra  
- Col·locat soldat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport  
Col·locat formigonat: 

- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional  
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base  
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions 
de replanteig aprovades per la DF.  
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que 
li correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del 
paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser 
l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF.  
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un 
cop instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents 
agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el 
seu perímetre, abans del galvanitzat.  
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal 
o rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de 
la calçada.  
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats 
al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent 
de 2 kN/m2.  
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de 
restar a la posició correcta.  
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure 
els mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre 
espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de 
ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 5 cm  
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm  
- Verticalitat:  ± 1°  
COL·LOCAT CLAVAT:  
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques 
previstes a la DT.  
COL·LOCAT FORMIGONAT:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08  
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la 
seva secció.  
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó 
assoleixi una resistència de 3 N/mm2.  
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm  
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck 
N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm  
COL·LOCAT SOLDAT:  
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.  
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud 
superior a 10 mm.  
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.  
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no 
hagin estat objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, 
fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i conservats regularment segons 
instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i 
de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha 
d'aprovar la DF.  
COL·LOCAT CLAVAT:  
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.  
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo 
i tornant-lo a clavar.  
COL·LOCAT FORMIGONAT:  
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 
temperatura >= 5°C.  
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.  
COL·LOCAT SOLDAT:  
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.  
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura 
superior a 5°C.  
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles 
de qualitat estructural bàsica.  
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 
mm de gruix.  
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i 
pintures, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques.  
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de 
netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres 
d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a 
obres d'enginyeria civil.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb 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 de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es 

tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de 
fonamentació.  

- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.  
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 de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
   

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ1 -  BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
FQ116B11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col·locats a l'exterior.  
S'han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics  
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:  
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.  
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar 
protegits de la corrosió.  
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes 
visibles.  
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària del seient:  ± 20 mm  
- Horitzontalitat:  ± 10 mm  
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:  
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm  
Nombre de daus:  4  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 
40°C, sense pluja.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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 del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

malmeses  
- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col·locats.  
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 d’execució de les mesures contingudes en l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Parc Vallès de Terrassa 

 

132 
 

G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
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 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21B3001. 
 
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 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 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBA2U020. 
 
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 
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     - 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 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, 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.  
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- 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.  
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.  

 
 

4.8. RECEPCIÓ I PROVA DE MATERIALS I EQUIPS I UNITATS D’OBRA 

No es procedirà a la utilització de cap material ni equip sense haver estat examinat i 
acceptat per l’Enginyer Director de l’obra, qui ordenarà realitzar les proves que estimi 
oportunes d’acord amb allò establert en els articles corresponents. 

Quant a les unitats d’obra, igualment es realitzarà el control de qualitat de les 
mateixes, d’acord amb l’establert en els articles corresponents i a les instruccions del 
Director de les obres, qui determinarà el tipus, freqüència i interpretació dels 
resultats dels assaigs. 

Les despeses a que aquests dos conceptes donin lloc, aniran a càrrec del contractista 
fins a la quantitat d’1% del Pressupost d’Execució Material, (independentment del 
coeficient d’adjudicació del Concurs), sempre i quan l’excés de despesa corresponent 
al control no sigui imputable al contractista per negligència en el compliment de les 
instruccions rebudes, persistència en la utilització de materials dubtosos i altre causa 
conceptualment similar, en aquests casos es farà càrrec de totes les despeses a què 
aquestes operacions donin lloc. 

Posarà també cura, l’Enginyer Director de l’obra, d’exigir el bon emmagatzematge 
dels materials i la seva correcta col·locació definitiva en aquelles que essent obligat 
l’Enginyer representant del contractista a atendre quantes indicacions faci l’Enginyer 
Director de l’obra en aquest sentit. 

De la qualitat o insuficiència dels materials empleats serà responsable el contractista, 
encara després d’acabades les obres, on i quan es demostri que la construcció 
emmalalteix de deficiències imputables a aquelles causes. 

Materials i equips no inclosos en el present Plec 

Tota unitat (material, auxiliar, etc.) que no estigui inclosa explícitament en els preus 
desglossats auxiliars que conformen aquest Projecte, s’entendrà que hi és inclosa en 
els mateixos com part proporcional i per tant, haurà d’ésser executada per 
l’adjudicatari sense cap cost addicional. 

Els materials no inclosos en el present Plec seran de provada qualitat havent de 
presentar el Contractista, per a obtenir l’aprovació de l’Enginyer Director, quants 
catàlegs, mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants s’estimin 
necessaris. 

Quan la informació aportada pel Contractista no es consideri suficient, podran exigir-
se els assaigs oportuns dels materials a utilitzar. 

Materials i equips que no compleixen les condicions d’aquest Plec 

L’Enginyer Director de l’obra, es reserva el dret d’utilitzar alguns dels materials i 
equips que no compleixin les condicions exigides en aquest Plec, prèvia fixació per la 
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seva part del preu corresponent, per al qual podrà atendre les observacions de 
l’Enginyer representant del contractista en tràmit de presentació d’equips. 

 

4.9. OBRES QUE QUEDEN OCULTES, TREBALLS DEFECTUOSOS, VICIS OCULTS, 
RECONEIXEMENTS I INVESTIGACIÓ DE L’OBRA EXECUTADA 

4.9.1. Obres que queden ocultes 

De tots els treballs i unitats d’obra que hi hagin de quedar ocultes a la terminació de 
les obres, s’aixecaran els plànols precisos i indispensables perquè quedin 
perfectament definits; aquests documents s’expendran per triplicat, lliurant un al 
client , l’altre a la Direcció Tècnica i el tercer al contractista, firmats tots ells per els 
dos últims. Aquests plànols que hauran d’anar suficientment acotats, es consideraran 
documents indispensables i irrecusables per executar les mesures. 

4.9.2. Treballs defectuosos 

Fins que acabi el Termini de Garantia de l’obra, el contractista és l’únic responsable 
de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests 
puguin existir, per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 
empleats o aparells col·locats sense que pugui fer servir d’excusa ni l’atorgui dret 
algú la circumstància de que la Direcció Tècnica o els seus ajudants no li hagin cridat 
l’atenció sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin estat valorats en les 
certificacions particulars d’obra, que sempre suposa que estenen i abonen a bona 
compte. 

Com a conseqüència d’allò anteriorment expressat, quan la Direcció Tècnica o el seu 
representant en l’obra adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els 
materials utilitzats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, 
ja siguin en el curs de l’execució dels treballs o finalitzats aquests, i abans que 
finalitzi el Període de Garantia de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses 
siguin enderrocades i reconstruïdes d’ acord amb el contractat, i tot a expenses de la 
contracta. Si aquesta no estima just la demolició i reconstrucció ordenades, es 
procedirà d’acord amb l’establert en aquest Plec. 

4.9.3. Vicis ocults 

Si l’ obra s’arruïna amb posterioritat a la recepció definitiva per vicis ocults de la 
construcció, deguts a incompliment del contracte per part del contractista, respondrà 
aquest dels danys i perjudicis ocasionats en el termini de QUINZE ANYS (art. 175 
del Reglament de Contractació de l‘Estat). 

4.10. NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES OBRES DURANT LA SEVA EXECUCIÓ, AL 
SEU ACABAMENT I EN EL TERMINI DE GARANTIA 

L’obra es mantindrà en el millor estat de neteja possible, evitant l’acumulació de 
runes i productes sobrers i emmagatzemant-se els aplecs de materials en llocs 
ocults. 

Les despeses de conservació i manteniment durant l’execució de les obres, fins a la 
Recepció Única i Definitiva de les mateixes i durant el Termini de Garantia, aniran a 
càrrec del contractista, així com les reparacions per vicis d’obres o per defectes en 
les instal·lacions. Igualment correran a càrrec del contractista els danys causats per 
accident o qualsevol altra causa durant els mencionats terminis. 

 

4.11. PRESCRIPCIONS VALORATIVES 

4.11.1. Sistema i forma de mesurar les distintes unitats d’obra. 

Totes les unitats d’obra es mesuraran per unitats realment executades pel seu 
volum, superfície, longitud, pes o unitat segons les especificacions que figuren en el 
Quadre de Preus Núm. 1 d’aquest Projecte, estant en tot cas a les ordres, que per 
escrit, hagi lliurat l’Enginyer Director d’Obra i sempre amb els criteris que 
s’expressen en l’estat d’amidament. 

Aquest estat d’amidament s’haurà d entendre com complet en allò referent a les 
partides que configuren el Projecte en quant a dimensions, materials, mà d’ obra i 
mitjans auxiliars, més altres que addicionalment i de forma circumstancial poguessin 
aparèixer durant el transcurs de l’execució dels treballs, encara que no hagin estat 
expressament citades o explicitades, fins a la seva total terminació i acabat a judici 
de l’Enginyer Director d’Obra, sense que la seva inclusió i execució atorgui cap dret a 
cobrament i per consegüent, cost addicional per a l’Administració. 

El contractista queda obligat a executar les obres amb estricta subjecció a les 
dimensions que figuren en els plànols. Els excessos que poguessin produir-se per 
efectuar malament l’excavació, error, conveniència del contractista o qualsevol altre 
motiu no li seran d’abonament. Si a judici de la Direcció Facultativa aquest excés 
d’obra resultés perjudicial, el Contractista enderrocarà l’obra al seu càrrec i la refarà 
novament amb les dimensions degudes. 

Les unitats que hagin de quedar ocultes o enterrades hauran de ser mesurades 
abans de la seva ocultació. Si l’amidament no s’efectua al seu temps, seran càrrec 
del contractista les operacions necessàries per a fer-lo. 

Sobre el Pressupost de Licitació del Projecte base, amb la baixa que posteriorment 
resulti d’adjudicació, no s’admetran increments pressupostaris posteriors al 
replanteig que no siguin altres que els derivats d’increments en amidaments. En dit 
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Pressupost de Licitació s’hauran d’incloure, cas de que no estigués ja inclòs, en 
forma de part proporcional dels preus unitaris de cada partida, els materials, mà 
d’obra, equips i mitjans auxiliars necessaris per al correcte acabament en qualitat i 
funcionament sense que signifiqui cost addicional algú per a l’Administració. 

Les modificacions, si n’hi haguessin, estarien suportades en els documents suficients, 
previs a l’execució dels mateixos, veient-se afectades per la baixa de licitació. 

Aquest projecte constitueix una obra completa i clarament determinada, amb un 
objectiu tal, que per al seu compliment s’ha d’entendre que és una instal·lació clau 
en mà, pel que qualsevol instal·lació complementària no especificada en el 
pressupost i necessària per a complir l’objectiu, es considera inclosa en el mateix. 

4.11.2. Sistema i forma de valorar les distintes unitats d’obra. 

Totes les unitats d’obra s’abonaran per les unitats realment executades i als preus 
que figuren en el Quadre de Preus Núm. 1 d’aquest Projecte. Al resultat d’aquesta 
valoració es sumaran els percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici 
Industrial i a la xifra obtinguda se li aplicarà la baixa i revisions que procedeixin. 

Serviran de base per a la valoració de les unitats d’obra, els preus que figuren en el 
pressupost del Projecte amb les mateixes condicions reflectides en el mateix. 

Segons les especials característiques del trànsit en les carreteres, on estiguin 
ubicades les obres, l’execució de totes aquelles unitats que representen una alteració 
important en les condicions de circulació del trànsit rodat, hauran d’executar-se en 
horari nocturn. Aquesta eventualitat ja s’ha tingut en compte en la formació dels 
preus unitaris de les unitats d’obra, i per tant el Contractista no tindrà cap dret a 
reclamació per aquest concepte. 

Així mateix, qualsevol alteració en les condicions de circulació del trànsit, talls de 
carrils, etc., del tram de carretera afectada per les obres, haurà d’ésser posat en 
coneixement previ al Ajuntament de Barcelona a fi d’obtenir el corresponent permís; 
sense perjudici d’obtenir altres permisos en els organismes que correspongui i 
afecten a les obres. 

En cas de rescissió de contracte per causes no imputables al contractista, s’abonaran 
les obres executades amb arreglament a les condicions establertes, i també als 
materials arreplegats a peu d’obra, si són de rebut i d’aplicació per a acabar aquesta 
i en quantitat proporcionada a l’obra pendent d’execució, sempre que no destorbin i 
no dificulten la bona marxa dels treballs, aplicant-se a aquests materials els preus 
que figuren en el quadre de preus descompostos. Quan no estiguin compresos en 
ell, es fixaran contradictòriament i si no hagués acord seran retirats pel contractista. 

Totes les obres elements o instal·lacions que figuren com partides alçades s’abonaran 
prèvia justificació per part del Contractista als preus que figuren en el quadre de preus 
Núm. 1 d’aquest Projecte. Les obres que figuren com partides alçades d’abonament a 

justificar s’abonaran d’acord amb les justificacions presentades pel contractista i 
aprovades per la Direcció Facultativa, sense que en cap cas el seu import total pugui 
superar al valor que figura com partida alçada. 

Sempre que es consideri necessària per a l’acabament de les obres l’execució 
d’alguna unitat no prevista en Projecte, s’establirà l’oportú preu contradictori, 
prenent com base els preus del Projecte. Confeccionat el nou preu, es llevarà acta 
del mateix, que una vegada signada per l’Enginyer Director d’obra i el contractista, 
serà presentat a l’Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació, sense que pugui 
executar-se la nova unitat d’obra ni figurar en certificació fins a que es rebi la 
conformitat d’aquesta per a això. 

4.11.3. Certificació de les unitats d’obra. Recepció de l’obra. 

L’Enginyer Director de l’obra, farà mensualment una relació valorada conforme a 
l’epígraf "SISTEMA I FORMA DE VALORAR LES DIFERENTS UNITATS 
D’OBRA", de les obres que s’hagin executat des del començament fins a aquest 
moment i que siguin de rebut. A la xifra resultant se li restarà en el seu cas la 
corresponent al mes anterior. 

D’aquesta relació s’expedirà per part de l’Enginyer Director de l’obra, la certificació 
corresponent que servirà per a l’abonament de l‘import de les obres. 

Les certificacions es remetran a l’Ajuntament de Barcelona, dintre del mes següent al 
període al qual es refereixen i tindran el caràcter de document i lliurament a bona 
compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació 
final, no suposant tampoc dites certificacions, aprovació ni recepció de les obres que 
comprenguin, com ja es va indicar anteriorment. 

El contractista, amb una antelació de quaranta-cinc dies hàbils, comunicarà per escrit 
al Director d’obra la data prevista per a la terminació de l’obra, qui la traslladarà a 
l’Administració a efectes de que aquesta procedeixi al nomenament d’un 
representant per a la Recepció de les Obres, de la qual s’aixecarà Acta firmada per 
cadascun dels tres representants. 

Si les obres no es trobessin en estat d’ésser rebudes, es farà constar en l’acta i 
s’especificaran en la mateixa precises i detallades instruccions que la Direcció 
Tècnica haurà de senyalar al contractista per a remeiar els defectes observats, fixant 
un nou reconeixement en idèntiques condicions a fi de procedir de nou la Recepció 
de l’obra. 

Si el contractista no hagués complert, es procedirà a la rescissió del contracte amb 
pèrdua de fiança, a no ser que l’Ajuntament accedeixi a concedir un nou i 
improrrogable termini perquè el contractista executi les obres d’acord amb les 
prescripcions d’aquest projecte. 
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Als casos de rescissió de contracte o suspensió d’obra, s’aplicarà allò establert a 
l’apartat "SISTEMA i FORMA DE VALORAR LES DIFERENTS UNITATS 
D’OBRA", del present Plec. 

Als casos en què la rescissió de contracte sigui produïda per alteració de 
pressupostos o per qualsevol causa de les ressenyades en les Condicions Legals, no 
procedirà més que el reintegrament al contractista de les despeses per custòdia de 
fiança, anunci de subhasta i normalització del contracte sense que pugui reclamar 
l’abonament dels útils i ferramentes destinades, ni altre indemnització ni que 
s’adquireixin per l’Ajuntament, els útils i ferramentes destinades a les obres, però sí 
a que s’abonen les executades d’acord a les condicions. No seran mai d’abonament 
els materials aplegats a peu d’obra. 

Quant fos precís valorar obres incompletes, si l’incomplet de la seva terminació es 
refereix al conjunt, però la unitat d’obra ho està, aleshores es mesuraran les unitats 
executades i es valoraran als preus corresponents del pressupost. Si allò incomplet 
és la unitat d’obra i la part executada fos de rebut, s’abonarà aquesta part d’acord al 
que figura en el quadre de Preus sense que pugui pretendre el contractista que per 
cap motiu s’efectuï la descomposició en altre forma de la que figura a l’esmentat 
quadre. 

Els materials que el Contractista arreplegui en obra, d’acord a les condicions 
prescrites, si ho considera necessari l’Enginyer Director de les obres, s’abonaran per 
un màxim d’un setanta-cinc (75) per cent del seu valor, sense que tal abonament 
signifiqui en manera alguna, l’adquisició definitiva per part de l’Administració, ni 
rellevi al Contractista de la seva custòdia i conservació, fins el moment de la seva 
posada en obra, podent prescindir l’Administració d’aquests aplecs quan ho estimi 
oportú. 

 

Barcelona, juliol de 2015 
Els autors del Projecte, 

 
Jordi Parés i Estela 
Enginyer de Camins Canals i Ports 
Col·legiat número 12.602 

 
Bernat Borràs i Pujol 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
Col·legiat número 17.641 
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Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PV-MESURES
Capítol 01  ITINERARIS PER A VIANANTS
Titol 3 01  MILLORA ACCÉS A PEU PER AV.CAN JOFRESA I C.COLOM
Titol 4 01  NOU PAS AV.CAN JOFRESA

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nous passos de vianants av.Can

Jofresa
4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 Bandes per a invidents 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,700 9,400 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,900 7,800 C#*D#*E#*F#
6 2,000 4,200 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nous passos de vianants av.Can

Jofresa
4,000 4,000 0,800 12,800 C#*D#*E#*F#

3 Bandes per a invidents 2,200 1,000 2,200 C#*D#*E#*F#
4 4,700 1,000 4,700 C#*D#*E#*F#
5 3,900 1,000 3,900 C#*D#*E#*F#
6 4,200 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,800

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nous passos de vianants av.Can

Jofresa
4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 FQ21IN02 u Trasllat de paperera, col·locada amb fixacions mecàniques

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Pas vianants av.Can Jofresa sentit sud 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FR6P1466 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de fins a 2 km,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació
de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

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

6 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Línia discontínua av.Can Jofresa sentit

sud
100,000 0,100 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera, costat esquerre o dret, monocapa, amb
secció normalitzada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nous passos de vianants av.Can

Jofresa
4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central, monocapa, amb secció normalitzada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nous passos de vianants av.Can

Jofresa
4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nous passos de vianants av.Can

Jofresa
4,000 3,000 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

10 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Bandes per a invidents 2,200 1,000 2,200 C#*D#*E#*F#
3 4,700 1,000 4,700 C#*D#*E#*F#
4 3,900 1,000 3,900 C#*D#*E#*F#
5 4,200 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Escocell pas av.Can Jofresa sentit

nord
1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,440

12 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos components, amb màquina
d'accionament manual

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea Total
2 Pas de vianants Can Jofresa sentit sud 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Pas de vianants Can Jofresa sentit

nord
9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

13 FBA24112 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 40 cm d'amplària, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Pas de vianants Can Jofresa sentit sud 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#
3 Pas de vianants Can Jofresa sentit

nord
6,600 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,900

14 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pas de vianants sentit sud 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#
3 Places aparcament de motos 5,000 2,550 12,750 C#*D#*E#*F#
4 Final places aparcament de motos 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,450

15 FBA1IN01 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 3/4 de relació
pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Línia discontínua av.Can Jofresa sentit

sud
85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

16 FBA1IN02 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Banda aparcament av.Can Jofresa

sentit sud
85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

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

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nous passos de vianants av.Can

Jofresa
4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nous passos de vianants av.Can

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PV-MESURES
Capítol 01  ITINERARIS PER A VIANANTS
Titol 3 01  MILLORA ACCÉS A PEU PER AV.CAN JOFRESA I C.COLOM
Titol 4 02  NOU PAS CARRER COLOM

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mitjana pas de vianants c.Colom 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Bandes per a invidents 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mitjana pas de vianants c.Colom 1,000 4,400 1,200 5,280 C#*D#*E#*F#
3 Bandes per a invidents 2,800 1,000 2,800 C#*D#*E#*F#
4 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,580

EUR
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3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mitjana pas de vianants c.Colom 2,000 4,400 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,800

4 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pas de vianants c.Colom costat est 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Pas de vianants c.Colom costat oest 19,200 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,200

5 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera, costat esquerre o dret, monocapa, amb
secció normalitzada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pas de vianants Colom 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Pas de vianants costat oest Colom 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,300

7 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Pas de vianants Colom costat est 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
3 Pas de vianants Colom costat oest 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

8 F2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

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

1 C Unitats Àrea Ample Alçada
2 Pas de vianants Colom costat est 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#
3 Pas de vianants Colom costat oest 35,700 35,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,300
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9 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central, monocapa, amb secció normalitzada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pas de vianants c.Colom costat est 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Mitjana pas de vianants c.Colom 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 F96511C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mitjana pas de vianants c.Colom 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
3 Pas de vianants c.Colom costat est 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,300

11 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Pas de vianants Colom costat est 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,200

12 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pas de vianants C.Colom costat est 1,000 3,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

13 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Mitjana pas de vianants Colom 1,000 4,000 1,600 6,400 C#*D#*E#*F#
3 Pas de vianants Colom costat est 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
4 Pas de vianants Colom costat oest 35,600 35,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,500

14 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Bandes per a invidents 6,600 1,000 6,600 C#*D#*E#*F#
3 5,600 1,000 5,600 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 12,200

15 F9811G4F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Pas de vianants Colom costat oest 9,800 9,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,800

16 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

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

1 C Unitats Longitud Àrea Alçada
2 Pas de vianants Colom est 14,000 0,100 1,400 C#*D#*E#*F#
3 Pas de vianants Colom oest 45,500 0,100 4,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,950

17 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos components, amb màquina
d'accionament manual

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Pas de vianants Colom sentit sud 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 Pas de vianants Colom sentit nord 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 Parada de bus sentit nord 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
5 Pictogrames bicis carril bici Avingudes 6,000 1,150 6,900 C#*D#*E#*F#
6 Cediu el pas bicis carril bici Avingudes 2,000 0,850 1,700 C#*D#*E#*F#
7 Fletxa bicis carril bici Avingudes 4,000 0,125 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,500

18 FBA24112 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 40 cm d'amplària, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Pas de vianants Colom sentit sud 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#
3 Pas de vianants Colom sentit nord 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
4 Línia detenció carril bici Avingudes 2,000 1,150 2,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

19 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Pas de vianants Colom sentit sud 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Pas de vianants Colom sentit nord 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Parada de bus Colom sentit nord 32,200 32,200 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 54,200

20 FBA1IN04 m Pintat sobre paviment de punts de 10 cm de diàmetre, separats 0,8 metres entre ells, amb màquina
autopropulsada

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pas carril bici ampliacions vorera

Colom oest
12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 24,200 24,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,200

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

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas de vianants C.Colom 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

22 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas de vianants C.Colom 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PV-MESURES
Capítol 01  ITINERARIS PER A VIANANTS
Titol 3 02  ADAPTACIÓ PASSOS DE VIANANTS PERIMETRALS
Titol 4 01  PAS CAN JOFRESA VORERA CONTÍNUA

1 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,200

2 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

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

1 C Unitats Longitud Àrea Alçada
2 Nou pas 30,500 0,150 4,575 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,575
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3 F981LG4F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la cantonada en forma
rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 F9811G4F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pas de vianants Colom costat oest 23,400 23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,400

5 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

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

1 C Unitats Longitud Àrea Alçada
2 Nou pas 30,500 30,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,500

6 F96511C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

Obra 01 PRESSUPOST PV-MESURES
Capítol 01  ITINERARIS PER A VIANANTS
Titol 3 02  ADAPTACIÓ PASSOS DE VIANANTS PERIMETRALS
Titol 4 02  PAS TÈXTIL ACCÉS PÀRKING TREBALLADORS

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#
3 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,200
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2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Nou pas 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#
3 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,500

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 11,950 11,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,950

4 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera, costat esquerre o dret, monocapa, amb
secció normalitzada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central, monocapa, amb secció normalitzada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 7,720 7,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,720

6 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Nou pas 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#
3 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,500

7 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos components, amb màquina
d'accionament manual

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Nou pas 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000
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8 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 22,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

Obra 01 PRESSUPOST PV-MESURES
Capítol 01  ITINERARIS PER A VIANANTS
Titol 3 02  ADAPTACIÓ PASSOS DE VIANANTS PERIMETRALS
Titol 4 03  PAS TÈXTIL SORTIDA BENZINERA

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 11,100 11,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,100

2 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 12,700 12,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,700

3 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Nou pas 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,700

4 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera, costat esquerre o dret, monocapa, amb
secció normalitzada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central, monocapa, amb secció normalitzada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 4,850 4,850 C#*D#*E#*F#
3 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

6 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Nou pas 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,700

7 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos components, amb màquina
d'accionament manual

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Nou pas 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,700

Obra 01 PRESSUPOST PV-MESURES
Capítol 01  ITINERARIS PER A VIANANTS
Titol 3 02  ADAPTACIÓ PASSOS DE VIANANTS PERIMETRALS
Titol 4 04  PARTERRE COLOM NORD ROTONDA

1 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

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

1 C Unitats Longitud Àrea Alçada
2 Parterre 33,500 0,200 6,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,700

2 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

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

1 C Unitats Longitud Àrea Alçada
2 Parterre 33,500 0,100 3,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,350

3 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

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

EUR
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1 C Unitats Longitud Àrea Alçada
2 Parterre 33,500 0,100 3,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,350

4 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

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

1 C Unitats Longitud Àrea Alçada
2 Parterre 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,500

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

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Passos carrer Colom 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Passos carrer Colom 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PV-MESURES
Capítol 01  ITINERARIS PER A VIANANTS
Titol 3 02  ADAPTACIÓ PASSOS DE VIANANTS PERIMETRALS
Titol 4 05  PAS COLOM VIAL TALLAT

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Nou pas 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
3 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,100

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 12,700 12,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,700

4 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera, costat esquerre o dret, monocapa, amb
secció normalitzada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central, monocapa, amb secció normalitzada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 8,700 8,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,700

6 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Nou pas 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
3 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,100

Obra 01 PRESSUPOST PV-MESURES
Capítol 01  ITINERARIS PER A VIANANTS
Titol 3 02  ADAPTACIÓ PASSOS DE VIANANTS PERIMETRALS
Titol 4 06  PAS COLOM SORTIDA CAPRABO

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 8,800 8,800 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 8,800

2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Nou pas 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
3 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,300

4 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera, costat esquerre o dret, monocapa, amb
secció normalitzada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central, monocapa, amb secció normalitzada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,300

6 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Nou pas 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
3 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

Obra 01 PRESSUPOST PV-MESURES
Capítol 01  ITINERARIS PER A VIANANTS
Titol 3 02  ADAPTACIÓ PASSOS DE VIANANTS PERIMETRALS
Titol 4 07  PAS COLOM ACCÉS CÀRREGA-DESCÀRREGA
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1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Nou pas 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,900

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 8,800 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,800

4 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera, costat esquerre o dret, monocapa, amb
secció normalitzada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central, monocapa, amb secció normalitzada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pas 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,800

6 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Nou pas 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,900

7 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos components, amb màquina
d'accionament manual

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Nou pas 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,300

Obra 01 PRESSUPOST PV-MESURES
Capítol 02  ITINERARIS PER A CICLISTES
Titol 3 01  CARRIL BICICLETA CONNEXIÓ C.BADALONA-PARC VALLÈS
Titol 4 01  OBRES I DEMOLICIONS

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pas av.Can Jofresa sentit sud 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Pas av.Can Jofresa sentit nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Pujada carril bici a vorera av.Can

Jofresa
4,400 4,400 C#*D#*E#*F#

5 Nou pas av.Tèxtil laterals 14,200 14,200 C#*D#*E#*F#
6 Nou pas av.Tèxtil mitjana 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#
7 Nou pas av.Tèxtil bandes invidents 2,000 7,700 15,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,300

2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Voreres 39,500 39,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,500

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Voreres 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

4 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Voreres 34,700 34,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,700

5 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Peça sortint av.Can Jofresa 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,100

6 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Paviment 62,700 62,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,700

7 F2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

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

1 C Unitats Àrea Ample Alçada
2 Paviment 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

8 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Barana mitjana avinguda Tèxtil 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera, costat esquerre o dret, monocapa, amb
secció normalitzada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Ampliació passos av.Can Jofresa 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Nou pas av.Tèxtil 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Pujada/baixada vorera/parada bus 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Plataforma bus av.Tèxtil 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

10 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central, monocapa, amb secció normalitzada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Ampliació passos av.Can Jofresa 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
3 Nou pas av.Tèxtil 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

11 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Ampliació passos av.Can Jofresa 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
3 Nou pas av.Tèxtil 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

12 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Bandes per a invidents 5,900 1,000 5,900 C#*D#*E#*F#
3 3,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
4 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

13 F96511C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Ampliació passos av.Can Jofresa 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
3 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
4 Pujada vorera av.Can Jofresa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Plataforma parada bus av.Can Jofresa 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
6 Mitjana av.Tèxtil 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#
7 Plataforma parada bus av.Tèxtil 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,200

14 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades amb morter

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Ampliació passos av.Can Jofresa 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
3 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
4 Pujada vorera av.Can Jofresa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Plataforma parada bus av.Can Jofresa 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
6 Plataforma parada bus av.Tèxtil 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,900

15 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Àrea Ample Alçada
2 Plataforma bus av.Can Jofresa 16,500 0,100 1,650 C#*D#*E#*F#
3 Plataforma bus av.Tèxtil 24,500 0,100 2,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,100

16 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

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

1 C Unitats Àrea Ample Alçada
2 Ampliació passos av.Can Jofresa 12,800 0,050 0,640 C#*D#*E#*F#
3 Pujada/baixada plataforma parada bus 2,000 2,300 0,100 0,460 C#*D#*E#*F#
4 Pujada vorera 2,300 0,100 0,230 C#*D#*E#*F#
5 Plataforma bus av.Can Jofresa 16,500 0,100 1,650 C#*D#*E#*F#
6 Mitjana av.Tèxtil 21,800 0,050 1,090 C#*D#*E#*F#
7 Plataforma bus av.Tèxtil 24,500 0,100 2,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,520

17 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Ampliació passos av.Can Jofresa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Plataforma parada bus av.Can Jofresa 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
4 Mitjana av.Tèxtil 21,800 21,800 C#*D#*E#*F#
5 Plataforma parada bus av.Tèxtil 24,500 24,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,800

18 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Marques viàries av.Can Jofresa sentit

nord
6,500 0,400 2,600 C#*D#*E#*F#

3 11,000 0,100 1,100 C#*D#*E#*F#
4 45,000 3,000 0,100 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,200

Obra 01 PRESSUPOST PV-MESURES
Capítol 02  ITINERARIS PER A CICLISTES
Titol 3 01  CARRIL BICICLETA CONNEXIÓ C.BADALONA-PARC VALLÈS
Titol 4 02  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS

1 FBAYIN01 u Col·locació de separador de carril bici model Terrassa amb dos perns d'ancoratge

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Separadors carril bici 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Carril bici av.Can Jofresa tram 1 2,000 104,900 209,800 C#*D#*E#*F#
3 Carril bici av.Can Jofresa tram 2 2,000 72,800 145,600 C#*D#*E#*F#
4 Carril bici av.Can Jofresa tram 3 2,000 42,100 84,200 C#*D#*E#*F#
5 Carril bici av.Tèxtil 2,000 13,200 26,400 C#*D#*E#*F#
6 Carril de circulació av.Can Jofresa 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
7 Places d'aparcament de motos abans

pas
7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 526,000

3 FBA1IN01 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 3/4 de relació
pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Carril de circulació av.Can Jofresa 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#
3 213,000 213,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 294,000

4 FBA1IN02 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Carril bici av.Can Jofresa tram 1 153,200 153,200 C#*D#*E#*F#
3 Carril bici av.Can Jofresa tram 2 72,800 72,800 C#*D#*E#*F#
4 Carril bici av.Can Jofresa tram 3 42,100 42,100 C#*D#*E#*F#
5 Carril bici av.Tèxtil 28,400 28,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 296,500

5 FBA1IN03 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflectora de 10 cm d'amplària i 0,8/0,8 de relació
pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Carril bici av.Can Jofresa tram 1 2,000 48,300 96,600 C#*D#*E#*F#
3 Carril bici av.Tèxtil 2,000 15,200 30,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,000

6 FBA24112 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 40 cm d'amplària, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Carril bicicleta 8,000 1,150 9,200 C#*D#*E#*F#
3 Semàfor av.Can Jofresa sentit nord 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
4 Nou pas vianants-bicis av.Tèxtil 2,000 6,300 12,600 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 28,300

7 FBA2IN01 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua no reflectora de 25 cm d'amplària i 0,25/0,25 de relació
pintat/no pintat, amb pintura dos components, amb màquina d'accionament manual

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Pas av.Can Jofresa sentit sud 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#
3 Pas av.Can Jofresa sentit nord 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
4 Pas accés Parc Vallès 13,200 13,200 C#*D#*E#*F#
5 Nou pas vianants-bicis av.Tèxtil 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
6 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,500

8 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos components, amb màquina
d'accionament manual

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

1 C Unitats Longitud Ample Àrea Total
2 Pas de vianants av.Can Jofresa sentit

nord
7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

3 Nou pas de vianants-bicis av.Tèxtil 17,000 2,000 34,000 C#*D#*E#*F#
4 Pictograma de bicicleta 30,000 1,150 34,500 C#*D#*E#*F#
5 Cediu el pas bicicleta 12,000 0,850 10,200 C#*D#*E#*F#
6 Fletxa per a bicicleta 10,000 0,125 1,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,950

9 FBA1IN04 m Pintat sobre paviment de punts de 10 cm de diàmetre, separats 0,8 metres entre ells, amb màquina
autopropulsada

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Connexió c.Badalona-carril bici 26,500 26,500 C#*D#*E#*F#
3 59,500 59,500 C#*D#*E#*F#
4 Plataforma parada bus av.Can Jofresa 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#
5 Connexió av.Can Jofresa-av.Tèxtil 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#
6 Plataforma parada bus av.Tèxtil 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,500

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

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

11 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Senyal pas de vianants 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Senyal atenció bicicletes 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PV-MESURES
Capítol 02  ITINERARIS PER A CICLISTES
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ ESPAI COMPARTIT ACCESOS RECINTE
Titol 4 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos components, amb màquina
d'accionament manual

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Pintat de pictograma de bicicleta

enquadrat
8,000 1,600 1,300 16,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,640

Obra 01 PRESSUPOST PV-MESURES
Capítol 02  ITINERARIS PER A CICLISTES
Titol 3 03  APARCAMENT DE BICICLETES
Titol 4 01  APARCAMENT DE BICICLETES

1 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida,
de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada,
col·locat encastat al paviment

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Aparcaments de bicicletes 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST PV-MESURES
Capítol 03  XARXA VIÀRIA PER A VEHICLES
Titol 3 01  PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT
Titol 4 01  ELEMENTS REDUCTORS DE VELOCITAT

EUR
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1 GBA2U020 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 40 cm, amb pintura de dos components en
fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament manual

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pas carrer Colom sentit nord 1 9,000 6,400 57,600 C#*D#*E#*F#
3 Pas carrer Colom sentit sud 1 9,000 6,400 57,600 C#*D#*E#*F#
4 Pas carrer Colom sentit sud 2 9,000 6,400 57,600 C#*D#*E#*F#
5 Pas av.Tèxtil sentit oest 1 5,000 6,400 32,000 C#*D#*E#*F#
6 Pas av.Tèxtil sentit oest 2 5,000 6,600 33,000 C#*D#*E#*F#
7 Pas av.Tèxtil sentit oest 3 5,000 6,300 31,500 C#*D#*E#*F#
8 Pas av.Tèxtil sentit est 1 8,000 6,700 53,600 C#*D#*E#*F#
9 Pas av.Tèxtil sentit est 2 5,000 6,500 32,500 C#*D#*E#*F#

10 Pas av.Tèxtil sentit est 3 9,000 6,300 56,700 C#*D#*E#*F#
11 Pas av. Can Jofresa sentit nord 1 5,000 7,000 35,000 C#*D#*E#*F#
12 Pas av. Can Jofresa sentit nord 2 9,000 6,000 54,000 C#*D#*E#*F#
13 Pas av. Can Jofresa sentit sud 1 9,000 6,300 56,700 C#*D#*E#*F#
14 Pas av. Can Jofresa sentit sud 2 9,000 6,500 58,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 616,300

Obra 01 PRESSUPOST PV-MESURES
Capítol 04  ITINERARIS PER AL TRANSPORT PÚBLIC
Titol 3 01  CONDICIONAMENT DE PARADES
Titol 4 01  CONDICIONAMENT DE PARADES

1 FQ116B11 u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, d'1,75 m de llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa
d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Parada carrer Colom sentit nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Parada av.Tèxtil sentit est (línia 10) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Parada av.Tèxtil sentit oest (línia 10) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PPA0AC01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per al subministrament i instal·lació de marquesina de bus urbà model GIV
Original, subministrada per Clear Channel

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Parada carrer Colom sentit sud 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FBA1F012 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 15 cm d'amplària, amb pintura dos
components, amb màquina autopropulsada

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Parada bus Colom sentit nord 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

4 FQZAIN01 u Trasllat de parada de bus

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Parada bus Colom sentit nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PV-MESURES
Capítol 99  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 4 01  SEGURETAT I SALUT

1 XPASS001 u Partida alçada a justificar per a l'estudi de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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P-1 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,83 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,49 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

10,71 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

12,04 €

(DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-5 F2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

10,14 €

(DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-6 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,87 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,73 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat

10,18 €

(DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-9 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,63 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-10 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

75,15 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-11 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 25,52 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 F96511C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

24,28 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-13 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera, costat esquerre o dret,
monocapa, amb secció normalitzada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

31,37 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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P-14 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central, monocapa, amb secció
normalitzada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

31,37 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-15 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix,
col·locades amb morter

10,14 €

(DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-16 F9811G4F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

107,07 €

(CENT SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-17 F981LG4F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

122,26 €

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

P-18 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

32,88 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-19 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4
cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta

38,93 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

38,71 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-21 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-22 FBA1F012 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 15 cm d'amplària,
amb pintura dos components, amb màquina autopropulsada

1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-23 FBA1IN01 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 3/4
de relació pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 FBA1IN02 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflectora de 10 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-25 FBA1IN03 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflectora de 10 cm d'amplària i
0,8/0,8 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-26 FBA1IN04 m Pintat sobre paviment de punts de 10 cm de diàmetre, separats 0,8 metres entre ells, amb
màquina autopropulsada

0,41 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-27 FBA24112 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 40 cm d'amplària, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 FBA2IN01 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua no reflectora de 25 cm d'amplària i
0,25/0,25 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos components, amb màquina
d'accionament manual

1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos components, amb
màquina d'accionament manual

9,35 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 FBAYIN01 u Col·locació de separador de carril bici model Terrassa amb dos perns d'ancoratge 47,38 €
(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-31 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

60,74 €

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-32 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

64,98 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 31,49 €
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-34 FQ116B11 u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, d'1,75 m de llargària, amb respatller de fusta i
amb suports de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques

699,48 €

(SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 FQ21IN02 u Trasllat de paperera, col·locada amb fixacions mecàniques 11,67 €
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-36 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en
forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

73,22 €

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

P-37 FQZAIN01 u Trasllat de parada de bus 45,66 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-38 FR6P1466 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, amb un
recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50%
de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

332,27 €

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

P-39 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 15,84 €
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-40 GBA2U020 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 40 cm, amb pintura de dos
components en fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina
d'accionament manual

23,61 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-41 PPA0AC01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per al subministrament i instal·lació de marquesina de
bus urbà model GIV Original, subministrada per Clear Channel

6.302,52 €

(SIS MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

Barcelona, juliol de 2015

Els autors del projecte,

Jordi Parés i Estela                              Bernat Borràs i Pujol
Enginyer de Camins, Canals i Ports                Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
Col·legiat nº12.602                               Col·legiat nº17.641
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P-1 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,83 €

Altres conceptes 3,83000 €

P-2 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,49 €

Altres conceptes 4,49000 €

P-3 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

10,71 €

Altres conceptes 10,71000 €

P-4 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

12,04 €

Altres conceptes 12,04000 €

P-5 F2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

10,14 €

Altres conceptes 10,14000 €

P-6 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,87 €

Altres conceptes 4,87000 €

P-7 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,73 €

Altres conceptes 5,73000 €

P-8 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat

10,18 €

Altres conceptes 10,18000 €

P-9 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,63 €

Altres conceptes 3,63000 €

P-10 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

75,15 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 62,52750 €
Altres conceptes 12,62250 €

P-11 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 25,52 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,81400 €
B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 6,62450 €

P-12 F96511C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

24,28 €

B96511C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20 5,93250 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06197 €
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 4,14764 €

Altres conceptes 14,13789 €

P-13 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera, costat esquerre o dret,
monocapa, amb secció normalitzada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

31,37 €
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B965IN01 m Vorada recta de formigó, tipus Barbacana, de transició de rebaix de vorera costat esq 13,94400 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06197 €
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 3,64489 €

Altres conceptes 13,71914 €

P-14 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central, monocapa, amb secció
normalitzada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

31,37 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 3,64489 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06197 €
B965IN02 m Vorada recta de formigó, tipus Barbacana, de rebaix de vorera central 13,94400 €

Altres conceptes 13,71914 €

P-15 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix,
col·locades amb morter

10,14 €

B0111000 m3 Aigua 0,00163 €
B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt 3,00000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,20318 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,10330 €

Altres conceptes 6,83189 €

P-16 F9811G4F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

107,07 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 4,18763 €
B9811G4F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm 88,89300 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,64500 €

Altres conceptes 13,34437 €

P-17 F981LG4F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

122,26 €

B981PG4F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, a 99,80000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,70950 €
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 2,99933 €

Altres conceptes 18,75117 €

P-18 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

32,88 €

B0111000 m3 Aigua 0,00163 €
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,18120 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

Altres conceptes 26,37694 €

P-19 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4
cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta

38,93 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,49650 €
B9E1V000 m2 Panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 12,05640 €
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B0111000 m3 Aigua 0,00163 €
Altres conceptes 26,37547 €

P-20 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

38,71 €

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 11,03640 €
B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,80070 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,49650 €
B0111000 m3 Aigua 0,00163 €

Altres conceptes 26,37477 €

P-21 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,11 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,21053 €
BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,55284 €

Altres conceptes 0,34663 €

P-22 FBA1F012 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 15 cm d'amplària,
amb pintura dos components, amb màquina autopropulsada

1,33 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,82926 €
Altres conceptes 0,50074 €

P-23 FBA1IN01 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 3/4
de relació pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

0,78 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,31707 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,12040 €

Altres conceptes 0,34253 €

P-24 FBA1IN02 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflectora de 10 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

0,61 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,26450 €
Altres conceptes 0,34550 €

P-25 FBA1IN03 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflectora de 10 cm d'amplària i
0,8/0,8 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

0,61 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,26450 €
Altres conceptes 0,34550 €

P-26 FBA1IN04 m Pintat sobre paviment de punts de 10 cm de diàmetre, separats 0,8 metres entre ells, amb
màquina autopropulsada

0,41 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,06612 €
Altres conceptes 0,34388 €

P-27 FBA24112 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 40 cm d'amplària, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

3,81 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 2,21136 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,82560 €

Altres conceptes 0,77304 €

P-28 FBA2IN01 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua no reflectora de 25 cm d'amplària i
0,25/0,25 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos components, amb màquina

1,56 €
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d'accionament manual

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,69105 €
Altres conceptes 0,86895 €

P-29 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos components, amb
màquina d'accionament manual

9,35 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 5,52840 €
Altres conceptes 3,82160 €

P-30 FBAYIN01 u Col·locació de separador de carril bici model Terrassa amb dos perns d'ancoratge 47,38 €

BBAZIN01 u Peça per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, del tipus CIRCLE u 31,93000 €
Altres conceptes 15,45000 €

P-31 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

60,74 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 46,90000 €
Altres conceptes 13,84000 €

P-32 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

64,98 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 50,45000 €
Altres conceptes 14,53000 €

P-33 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 31,49 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 26,35000 €
Altres conceptes 5,14000 €

P-34 FQ116B11 u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, d'1,75 m de llargària, amb respatller de fusta i
amb suports de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques

699,48 €

BQ116B11 u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, d'1,75 m de llargària, amb respatller de fu 677,17000 €
Altres conceptes 22,31000 €

P-35 FQ21IN02 u Trasllat de paperera, col·locada amb fixacions mecàniques 11,67 €
Altres conceptes 11,67000 €

P-36 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en
forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

73,22 €

BQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmet 45,00000 €
B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 15,00000 €

Altres conceptes 13,22000 €

P-37 FQZAIN01 u Trasllat de parada de bus 45,66 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,57300 €
Altres conceptes 42,08700 €

P-38 FR6P1466 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, amb un
recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50%
de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

332,27 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 3,01752 €
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B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 112,60644 €
B0111000 m3 Aigua 0,27710 €

Altres conceptes 216,36894 €

P-39 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 15,84 €
Altres conceptes 15,84000 €

P-40 GBA2U020 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 40 cm, amb pintura de dos
components en fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina
d'accionament manual

23,61 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 5,42000 €
Altres conceptes 18,19000 €

P-41 PPA0AC01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per al subministrament i instal·lació de marquesina de
bus urbà model GIV Original, subministrada per Clear Channel

6.302,52 €

Sense descomposició 6.302,52000 €

Barcelona, juliol de 2015

Els autors del projecte,

Jordi Parés i Estela                              Bernat Borràs i Pujol
Enginyer de Camins, Canals i Ports                Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
Col·legiat nº12.602                               Col·legiat nº17.641
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Obra 01 Pressupost PV-MESURES

Capítol 01 ITINERARIS PER A VIANANTS

Titol 3 01 Millora accés a peu per av.Can Jofresa i c.Colom

Titol 4 01 Nou pas av.Can Jofresa

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 7)

5,73 54,000 309,42

2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 4)

12,04 27,800 334,71

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 1)

3,83 16,000 61,28

4 FQ21IN02 u Trasllat de paperera, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 35) 11,67 1,000 11,67
5 FR6P1466 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de

tronc, amb un recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm
amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació (P - 38)

332,27 1,000 332,27

6 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 8)

10,18 10,000 101,80

7 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera,
costat esquerre o dret, monocapa, amb secció normalitzada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter (P - 13)

31,37 8,000 250,96

8 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central,
monocapa, amb secció normalitzada, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 14)

31,37 8,000 250,96

9 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 20)

38,71 9,600 371,62

10 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color
amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta (P - 19)

38,93 15,000 583,95

11 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland (P - 18)

32,88 1,440 47,35

12 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura
dos components, amb màquina d'accionament manual (P - 29)

9,35 34,000 317,90

13 FBA24112 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 40
cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual (P - 27)

3,81 14,900 56,77

14 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10
cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada (P - 21)

1,11 26,450 29,36

15 FBA1IN01 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de
10 cm d'amplària i 3/4 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
23)

0,78 85,000 66,30

16 FBA1IN02 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflectora
de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
24)

0,61 85,000 51,85

EUR

Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

PRESSUPOST Pàg.: 2

17 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 33)

31,49 10,000 314,90

18 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 32)

64,98 4,000 259,92

TOTAL Titol 4 01.01.01.01 3.752,99

Obra 01 Pressupost PV-MESURES

Capítol 01 ITINERARIS PER A VIANANTS

Titol 3 01 Millora accés a peu per av.Can Jofresa i c.Colom

Titol 4 02 Nou pas carrer Colom

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 7)

5,73 15,600 89,39

2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 4)

12,04 11,580 139,42

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 1)

3,83 8,800 33,70

4 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 2)

4,49 27,200 122,13

5 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera,
costat esquerre o dret, monocapa, amb secció normalitzada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter (P - 13)

31,37 4,000 125,48

6 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

10,71 2,300 24,63

7 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 6)

4,87 29,000 141,23

8 F2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 5)

10,14 49,300 499,90

9 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central,
monocapa, amb secció normalitzada, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 14)

31,37 10,000 313,70

10 F96511C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 12)

24,28 7,300 177,24

11 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i
10 cm de gruix, col·locades amb morter (P - 15)

10,14 8,200 83,15

12 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 20)

38,71 2,400 92,90

13 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland (P - 18)

32,88 50,500 1.660,44

14 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color
amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta (P - 19)

38,93 12,200 474,95

15 F9811G4F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix,

107,07 9,800 1.049,29

EUR



Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

PRESSUPOST Pàg.: 3

col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 16)

16 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 10)

75,15 5,950 447,14

17 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura
dos components, amb màquina d'accionament manual (P - 29)

9,35 39,500 369,33

18 FBA24112 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 40
cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual (P - 27)

3,81 15,600 59,44

19 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10
cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada (P - 21)

1,11 54,200 60,16

20 FBA1IN04 m Pintat sobre paviment de punts de 10 cm de diàmetre, separats 0,8
metres entre ells, amb màquina autopropulsada (P - 26)

0,41 36,200 14,84

21 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 33)

31,49 10,000 314,90

22 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 32)

64,98 4,000 259,92

TOTAL Titol 4 01.01.01.02 6.553,28

Obra 01 Pressupost PV-MESURES

Capítol 01 ITINERARIS PER A VIANANTS

Titol 3 02 Adaptació passos de vianants perimetrals

Titol 4 01 Pas Can Jofresa vorera contínua

1 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 1)

3,83 9,200 35,24

2 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 10)

75,15 4,575 343,81

3 F981LG4F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
de 40 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , d'1 peça,
col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 17)

122,26 3,000 366,78

4 F9811G4F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix,
col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 16)

107,07 23,400 2.505,44

5 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland (P - 18)

32,88 30,500 1.002,84

6 F96511C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 12)

24,28 3,500 84,98

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 4.339,09

Obra 01 Pressupost PV-MESURES

Capítol 01 ITINERARIS PER A VIANANTS

Titol 3 02 Adaptació passos de vianants perimetrals

Titol 4 02 Pas Tèxtil accés pàrking treballadors

EUR

Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 7)

5,73 12,200 69,91

2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 4)

12,04 8,500 102,34

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 1)

3,83 11,950 45,77

4 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera,
costat esquerre o dret, monocapa, amb secció normalitzada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter (P - 13)

31,37 4,000 125,48

5 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central,
monocapa, amb secció normalitzada, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 14)

31,37 7,720 242,18

6 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 20)

38,71 8,500 329,04

7 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura
dos components, amb màquina d'accionament manual (P - 29)

9,35 26,000 243,10

8 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10
cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada (P - 21)

1,11 22,500 24,98

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 1.182,80

Obra 01 Pressupost PV-MESURES

Capítol 01 ITINERARIS PER A VIANANTS

Titol 3 02 Adaptació passos de vianants perimetrals

Titol 4 03 Pas Tèxtil sortida benzinera

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 7)

5,73 11,100 63,60

2 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 1)

3,83 12,700 48,64

3 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 4)

12,04 8,700 104,75

4 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera,
costat esquerre o dret, monocapa, amb secció normalitzada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter (P - 13)

31,37 4,000 125,48

5 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central,
monocapa, amb secció normalitzada, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 14)

31,37 8,400 263,51

6 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 20)

38,71 8,700 336,78

EUR



Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

PRESSUPOST Pàg.: 5

7 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura
dos components, amb màquina d'accionament manual (P - 29)

9,35 3,700 34,60

TOTAL Titol 4 01.01.02.03 977,36

Obra 01 Pressupost PV-MESURES

Capítol 01 ITINERARIS PER A VIANANTS

Titol 3 02 Adaptació passos de vianants perimetrals

Titol 4 04 Parterre Colom nord rotonda

1 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 9)

3,63 6,700 24,32

2 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P -
11)

25,52 3,350 85,49

3 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 10)

75,15 3,350 251,75

4 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland (P - 18)

32,88 33,500 1.101,48

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 33)

31,49 10,000 314,90

6 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 32)

64,98 4,000 259,92

TOTAL Titol 4 01.01.02.04 2.037,86

Obra 01 Pressupost PV-MESURES

Capítol 01 ITINERARIS PER A VIANANTS

Titol 3 02 Adaptació passos de vianants perimetrals

Titol 4 05 Pas Colom vial tallat

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 7)

5,73 11,000 63,03

2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 4)

12,04 4,100 49,36

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 1)

3,83 12,700 48,64

4 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera,
costat esquerre o dret, monocapa, amb secció normalitzada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter (P - 13)

31,37 4,000 125,48

5 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central,
monocapa, amb secció normalitzada, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 14)

31,37 8,700 272,92

6 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 20)

38,71 4,100 158,71

EUR

Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

PRESSUPOST Pàg.: 6

TOTAL Titol 4 01.01.02.05 718,14

Obra 01 Pressupost PV-MESURES

Capítol 01 ITINERARIS PER A VIANANTS

Titol 3 02 Adaptació passos de vianants perimetrals

Titol 4 06 Pas Colom sortida Caprabo

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 7)

5,73 8,800 50,42

2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 4)

12,04 3,200 38,53

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 1)

3,83 10,300 39,45

4 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera,
costat esquerre o dret, monocapa, amb secció normalitzada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter (P - 13)

31,37 4,000 125,48

5 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central,
monocapa, amb secció normalitzada, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 14)

31,37 6,300 197,63

6 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 20)

38,71 3,200 123,87

TOTAL Titol 4 01.01.02.06 575,38

Obra 01 Pressupost PV-MESURES

Capítol 01 ITINERARIS PER A VIANANTS

Titol 3 02 Adaptació passos de vianants perimetrals

Titol 4 07 Pas Colom accés càrrega-descàrrega

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 7)

5,73 10,400 59,59

2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 4)

12,04 2,900 34,92

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 1)

3,83 8,800 33,70

4 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera,
costat esquerre o dret, monocapa, amb secció normalitzada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter (P - 13)

31,37 3,000 94,11

5 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central,
monocapa, amb secció normalitzada, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 14)

31,37 5,800 181,95

6 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i

38,71 2,900 112,26

EUR



Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

PRESSUPOST Pàg.: 7

beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 20)
7 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura

dos components, amb màquina d'accionament manual (P - 29)
9,35 5,300 49,56

TOTAL Titol 4 01.01.02.07 566,09

Obra 01 Pressupost PV-MESURES

Capítol 02 ITINERARIS PER A CICLISTES

Titol 3 01 Carril bicicleta connexió c.Badalona-Parc Vallès

Titol 4 01 Obres i demolicions

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 7)

5,73 46,300 265,30

2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 4)

12,04 39,500 475,58

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 1)

3,83 80,000 306,40

4 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 2)

4,49 34,700 155,80

5 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

10,71 6,100 65,33

6 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 6)

4,87 62,700 305,35

7 F2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 5)

10,14 54,000 547,56

8 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 39)

15,84 8,000 126,72

9 F965IN01 m Vorada recta de peces de formigó de transició per a rebaix de vorera,
costat esquerre o dret, monocapa, amb secció normalitzada,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter (P - 13)

31,37 13,000 407,81

10 F965IN02 m Vorada recta de peces de formigó per a rebaix de vorera, central,
monocapa, amb secció normalitzada, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 14)

31,37 10,500 329,39

11 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 20)

38,71 9,000 348,39

12 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color
amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta (P - 19)

38,93 13,000 506,09

13 F96511C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 12)

24,28 58,200 1.413,10

14 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i
10 cm de gruix, col·locades amb morter (P - 15)

10,14 49,900 505,99

15 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P -
11)

25,52 4,100 104,63

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 8

16 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 10)

75,15 6,520 489,98

17 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland (P - 18)

32,88 70,800 2.327,90

18 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 8)

10,18 17,200 175,10

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 8.856,42

Obra 01 Pressupost PV-MESURES

Capítol 02 ITINERARIS PER A CICLISTES

Titol 3 01 Carril bicicleta connexió c.Badalona-Parc Vallès

Titol 4 02 Senyalització i proteccions

1 FBAYIN01 u Col·locació de separador de carril bici model Terrassa amb dos perns
d'ancoratge (P - 30)

47,38 72,000 3.411,36

2 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10
cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada (P - 21)

1,11 526,000 583,86

3 FBA1IN01 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de
10 cm d'amplària i 3/4 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
23)

0,78 294,000 229,32

4 FBA1IN02 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflectora
de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
24)

0,61 296,500 180,87

5 FBA1IN03 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflectora
de 10 cm d'amplària i 0,8/0,8 de relació pintat/no pintat, amb pintura
dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
(P - 25)

0,61 127,000 77,47

6 FBA24112 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 40
cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual (P - 27)

3,81 28,300 107,82

7 FBA2IN01 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua no reflectora de
25 cm d'amplària i 0,25/0,25 de relació pintat/no pintat, amb pintura
dos components, amb màquina d'accionament manual (P - 28)

1,56 41,500 64,74

8 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura
dos components, amb màquina d'accionament manual (P - 29)

9,35 93,950 878,43

9 FBA1IN04 m Pintat sobre paviment de punts de 10 cm de diàmetre, separats 0,8
metres entre ells, amb màquina autopropulsada (P - 26)

0,41 248,500 101,89

10 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 33)

31,49 24,000 755,76

11 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 32)

64,98 8,000 519,84

12 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 31)

60,74 8,000 485,92

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 7.397,28

Obra 01 Pressupost PV-MESURES

Capítol 02 ITINERARIS PER A CICLISTES

Titol 3 02 Senyalització espai compartit accesos recinte

Titol 4 01 Senyalització horitzontal

EUR



Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

PRESSUPOST Pàg.: 9

1 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura
dos components, amb màquina d'accionament manual (P - 29)

9,35 16,640 155,58

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 155,58

Obra 01 Pressupost PV-MESURES

Capítol 02 ITINERARIS PER A CICLISTES

Titol 3 03 Aparcament de bicicletes

Titol 4 01 Aparcament de bicicletes

1 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de
48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada
sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment (P - 36)

73,22 15,000 1.098,30

TOTAL Titol 4 01.02.03.01 1.098,30

Obra 01 Pressupost PV-MESURES

Capítol 03 XARXA VIÀRIA PER A VEHICLES

Titol 3 01 Pacificació del trànsit

Titol 4 01 Elements reductors de velocitat

1 GBA2U020 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 40
cm, amb pintura de dos components en fred, inclosa formació de
ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament manual (P -
40)

23,61 616,300 14.550,84

TOTAL Titol 4 01.03.01.01 14.550,84

Obra 01 Pressupost PV-MESURES

Capítol 04 ITINERARIS PER AL TRANSPORT PÚBLIC

Titol 3 01 Condicionament de parades

Titol 4 01 Condicionament de parades

1 FQ116B11 u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, d'1,75 m de llargària, amb
respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 34)

699,48 3,000 2.098,44

2 PPA0AC01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per al subministrament i
instal·lació de marquesina de bus urbà model GIV Original,
subministrada per Clear Channel (P - 41)

6.302,52 1,000 6.302,52

3 FBA1F012 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de
15 cm d'amplària, amb pintura dos components, amb màquina
autopropulsada (P - 22)

1,33 52,000 69,16

4 FQZAIN01 u Trasllat de parada de bus (P - 37) 45,66 1,000 45,66

TOTAL Titol 4 01.04.01.01 8.515,78

Obra 01 Pressupost PV-MESURES

Capítol 99 SEGURETAT I SALUT

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 10

Titol 3 01 Seguretat i salut

Titol 4 01 Seguretat i salut

1 XPASS001 u Partida alçada a justificar per a l'estudi de seguretat i salut (P - 0) 4.489,15 1,000 4.489,15

TOTAL Titol 4 01.99.01.01 4.489,15

EUR
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Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.01.01.01  Nou pas av.Can Jofresa 3.752,99
Titol 4 01.01.01.02  Nou pas carrer Colom 6.553,28
Titol 3 01.01.01  Millora accés a peu per av.Can Jofresa i c.Colom 10.306,27

Titol 4 01.01.02.01  Pas Can Jofresa vorera contínua 4.339,09
Titol 4 01.01.02.02  Pas Tèxtil accés pàrking treballadors 1.182,80
Titol 4 01.01.02.03  Pas Tèxtil sortida benzinera 977,36
Titol 4 01.01.02.04  Parterre Colom nord rotonda 2.037,86
Titol 4 01.01.02.05  Pas Colom vial tallat 718,14
Titol 4 01.01.02.06  Pas Colom sortida Caprabo 575,38
Titol 4 01.01.02.07  Pas Colom accés càrrega-descàrrega 566,09
Titol 3 01.01.02  Adaptació passos de vianants perimetrals 10.396,72

Titol 4 01.02.01.01  Obres i demolicions 8.856,42
Titol 4 01.02.01.02  Senyalització i proteccions 7.397,28
Titol 3 01.02.01  Carril bicicleta connexió c.Badalona-Parc Vallès 16.253,70

Titol 4 01.02.02.01  Senyalització horitzontal 155,58
Titol 3 01.02.02  Senyalització espai compartit accesos recinte 155,58

Titol 4 01.02.03.01  Aparcament de bicicletes 1.098,30
Titol 3 01.02.03  Aparcament de bicicletes 1.098,30

Titol 4 01.03.01.01  Elements reductors de velocitat 14.550,84
Titol 3 01.03.01  Pacificació del trànsit 14.550,84

Titol 4 01.04.01.01  Condicionament de parades 8.515,78
Titol 3 01.04.01  Condicionament de parades 8.515,78

Titol 4 01.99.01.01  Seguretat i salut 4.489,15
Titol 3 01.99.01  Seguretat i salut 4.489,15

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
65.766,34

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  Millora accés a peu per av.Can Jofresa i c.Colom 10.306,27
Titol 3 01.01.02  Adaptació passos de vianants perimetrals 10.396,72
Capítol 01.01  ITINERARIS PER A VIANANTS 20.702,99

Titol 3 01.02.01  Carril bicicleta connexió c.Badalona-Parc Vallès 16.253,70
Titol 3 01.02.02  Senyalització espai compartit accesos recinte 155,58
Titol 3 01.02.03  Aparcament de bicicletes 1.098,30
Capítol 01.02  ITINERARIS PER A CICLISTES 17.507,58

Titol 3 01.03.01  Pacificació del trànsit 14.550,84
Capítol 01.03  XARXA VIÀRIA PER A VEHICLES 14.550,84

Titol 3 01.04.01  Condicionament de parades 8.515,78
Capítol 01.04  ITINERARIS PER AL TRANSPORT PÚBLIC 8.515,78

Titol 3 01.99.01  Seguretat i salut 4.489,15
Capítol 01.99  SEGURETAT I SALUT 4.489,15

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
65.766,34

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ITINERARIS PER A VIANANTS 20.702,99
Capítol 01.02  ITINERARIS PER A CICLISTES 17.507,58
Capítol 01.03  XARXA VIÀRIA PER A VEHICLES 14.550,84
Capítol 01.04  ITINERARIS PER AL TRANSPORT PÚBLIC 8.515,78
Capítol 01.99  SEGURETAT I SALUT 4.489,15
Obra 01 Pressupost PV-MESURES 65.766,34

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
65.766,34

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PV-MESURES 65.766,34

65.766,34

EUR
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Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GBA2U020 m Pintat sobre paviments de banda
transversal contínua sonora de
40 cm, amb pintura de dos
components en fred, inclosa
formació de ressalts de
100X50X4 mm, amb màquina
d'accionament manual

23,61 616,300 22,131 14.550,84 22,13

PPA0AC01 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per al subministrament
i instal·lació de marquesina de
bus urbà model GIV Original,
subministrada per Clear Channel

6.302,52 1,000 9,582 6.302,52 31,71

F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland

32,88 186,740 9,343 6.140,01 41,04

XPASS001 u Partida alçada a justificar per
a l'estudi de seguretat i salut

4.489,15 1,000 6,834 4.489,15 47,87

F9811G4F m Rampa per a gual de forma
recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament
i flamejada, de 40 cm
d'amplària i 6 de gruix,
col·locades amb morter sobre
base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió

107,07 33,200 5,415 3.554,72 53,28

FBAYIN01 u Col·locació de separador de
carril bici model Terrassa amb
dos perns d'ancoratge

47,38 72,000 5,196 3.411,36 58,46

FQ116B11 u Banc de posts de pi roig
tractat en autoclau, d'1,75 m
de llargària, amb respatller de
fusta i amb suports de fosa
d'alumini, col·locat amb
fixacions mecàniques

699,48 3,000 3,197 2.098,44 61,65

F965IN02 m Vorada recta de peces de
formigó per a rebaix de vorera,
central, monocapa, amb secció
normalitzada, col·locada sobre
base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

31,37 65,420 3,128 2.052,23 64,77

FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa
superficial no reflectora, amb
pintura dos components, amb
màquina d'accionament manual

9,35 219,090 3,119 2.048,49 67,89

F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de
vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

38,71 48,400 2,8510 1.873,56 70,74

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

31,49 54,000 2,5911 1.700,46 73,32

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F96511C9 m Vorada recta de peces de
formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1
de 20x14 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent
a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

24,28 69,000 2,5512 1.675,32 75,87

F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de
vianants amb panot de gris o
color amb ratllat de 20x20x4
cm, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment blanc de ram de paleta

38,93 40,200 2,3813 1.564,99 78,25

F9265H11 m3 Subbase de formigó
HM-20/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat

75,15 20,395 2,3314 1.532,68 80,58

F965IN01 m Vorada recta de peces de
formigó de transició per a
rebaix de vorera, costat
esquerre o dret, monocapa, amb
secció normalitzada, col·locada
sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió
i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

31,37 44,000 2,1015 1.380,28 82,68

FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat de 60x60
cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

64,98 20,000 1,9816 1.299,60 84,66

F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i fins a
2 m d'amplària, amb compressor
i càrrega sobre camió

12,04 106,280 1,9517 1.279,61 86,60

FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes
individual, de tub d'acer
galvanitzat de 48x1,5 mm de
diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada
sobre el paviment i 20 cm per
encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada,
col·locat encastat al paviment

73,22 15,000 1,6718 1.098,30 88,27

F2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre
camió

10,14 103,300 1,5919 1.047,46 89,86

F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de
10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la
zona a demolir

5,73 169,400 1,4820 970,66 91,34

EUR



Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una
faixa longitudinal contínua
reflectora de 10 cm d'amplària,
amb pintura dos components i
microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

1,11 629,150 1,0621 698,36 92,40

F2191306 m Demolició de vorada col·locada
sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

3,83 170,450 0,9922 652,82 93,39

F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de
llambordins de formigó, de
20x10 cm i 10 cm de gruix,
col·locades amb morter

10,14 58,100 0,9023 589,13 94,29

FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

60,74 8,000 0,7424 485,92 95,03

F219FBC0 m Tall en paviment de mescla
bituminosa de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a
demolir

4,87 91,700 0,6825 446,58 95,71

F981LG4F u Capçal de gual de pedra
granítica serrada mecànicament
i flamejada de 40 x 40 cm, amb
la cantonada en forma
rectangular , d'1 peça,
col·locada amb morter sobre
base de formigó no estructural

122,26 3,000 0,5626 366,78 96,27

FR6P1466 u Trasplantament a viver d'arbre
planifoli de 25 a 35 cm de
perímetre de tronc, amb un
recorregut de fins a 2 km,
inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació
de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra
de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a
camió.No inclou les feines de
preparació

332,27 1,000 0,5127 332,27 96,77

FBA1IN01 m Pintat sobre paviment d'una
faixa longitudinal discontínua
reflectora de 10 cm d'amplària
i 3/4 de relació pintat/no
pintat, amb pintura dos
components i microesferes de
vidre, amb màquina
autopropulsada

0,78 379,000 0,4528 295,62 97,22

EUR

Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola
de formigó col·locada sobre
formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

4,49 61,900 0,4229 277,93 97,64

F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de
pintura acrilica, termoplàstica
o de dos components mitjançant
granellat

10,18 27,200 0,4230 276,90 98,06

FBA1IN02 m Pintat sobre paviment d'una
faixa longitudinal discontínua
no reflectora de 10 cm
d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura
dos components i microesferes
de vidre, amb màquina
autopropulsada

0,61 381,500 0,3531 232,72 98,42

FBA24112 m Pintat sobre paviment de faixa
transversal contínua reflectora
de 40 cm d'amplària, amb
pintura dos components i
microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

3,81 58,800 0,3432 224,03 98,76

F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i
piconatge del material al 95 %
del PM

25,52 7,450 0,2933 190,12 99,05

G21B3001 m Desmuntatge de barana
metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

15,84 8,000 0,1934 126,72 99,24

FBA1IN04 m Pintat sobre paviment de punts
de 10 cm de diàmetre, separats
0,8 metres entre ells, amb
màquina autopropulsada

0,41 284,700 0,1835 116,73 99,42

F2194AK1 m2 Demolició de paviment de
formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre
camió

10,71 8,400 0,1436 89,96 99,55

FBA1IN03 m Pintat sobre paviment d'una
faixa longitudinal discontínua
no reflectora de 10 cm
d'amplària i 0,8/0,8 de relació
pintat/no pintat, amb pintura
dos components i microesferes
de vidre, amb màquina
autopropulsada

0,61 127,000 0,1237 77,47 99,67

FBA1F012 m Pintat sobre paviment d'una
faixa longitudinal contínua no
reflectora de 15 cm d'amplària,
amb pintura dos components, amb
màquina autopropulsada

1,33 52,000 0,1138 69,16 99,78

FBA2IN01 m Pintat sobre paviment de faixa
transversal discontínua no
reflectora de 25 cm d'amplària
i 0,25/0,25 de relació
pintat/no pintat, amb pintura
dos components, amb màquina
d'accionament manual

1,56 41,500 0,1039 64,74 99,88

FQZAIN01 u Trasllat de parada de bus 45,66 1,000 0,0740 45,66 99,95

EUR



Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F221C272 m3 Excavació per a caixa de
paviment en terreny fluix (SPT
<20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa
sobre camió

3,63 6,700 0,0441 24,32 99,98

FQ21IN02 u Trasllat de paperera,
col·locada amb fixacions
mecàniques

11,67 1,000 0,0242 11,67 100,00

TOTAL: 100,0065.766,30

EUR



Execució de les mesures contingudes en l´EAMG del Parc Vallès, Terrassa

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 65.766,34

13 % Despeses generals SOBRE 65.766,34....................................................................... 8.549,62

6 % Benefici industrial SOBRE 65.766,34............................................................................ 3.945,98

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 78.261,94

21 % IVA SOBRE 78.261,94................................................................................................. 16.435,01

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 94.696,95

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

noranta-quatre mil sis-cents noranta-sis euros amb noranta-cinc cèntims

Barcelona, juliol de 2015

Els autors del projecte,

Jordi Parés i Estela                              Bernat Borràs i Pujol
Enginyer de Camins, Canals i Ports                Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
Col·legiat nº12.602                               Col·legiat nº17.641
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